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Közösen megvédtük
városunkat!

a tetőzéskor is kiválóan vizsgázott a gát
árvízi híreink lapunk 2-8. oldalán

Hála és köszönet az önkénteseknek, civileknek, minden állami
és önkormányzati szerv munkatársainak, akik részt vettek a védekezésben!
– dr. dietz Ferenc, szentendre polgármestere
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SOS

104 mentők (26) 310 424, (26) 319 941

105 tűzoltóság

Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):

(26) 500 017, (26) 500 018

107 rendőrség (26) 502 400

Körzeti megbízottak:

Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
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szentendre vezetése köszönetet mond a védekezésben részt vevő civileknek!
Szeretettel meghívok mindenkit, aki részt vett az árvízvédelemben
2013. június 22-ére, a lázár cár térre
A részletes meghívót a www.szentendreihirek.hu oldalon olvashatják!
Köszönettel:
dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere

Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós

Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

vízmű (26) 310 796

elmű 06 40 383 838
tigáz (26) 310 032

t-Home hibabejelentés 1412

városHáza (26) 503 300

zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:

kozerdeku-zoldmail@ ph.szentendre.hu
tourinForm Szentendre (26) 317 966
közterület Felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329

Hódiszpécser: 20-320-72-16

polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
orvosi ügyelet

Bükkös-part 27. (26) 312 650

Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,

pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

gyógyszertári ügyelet
hétköznapi ügyelet: este 8 órától reggel 8-ig
ÜGYELETI Díj 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel:500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354

szombat-vasárnapi ügyelet
június 15-16. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
június 22-23. Vasvári Patika
Sas u.10. Tel: 312-825
június 29-30. Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
állatorvosi ügyelet

Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig.

Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849

Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060
árvácska állatvédő egyesület

06 20 571 6502

gyepmester 06 20 931 6948
szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

a polgármester utánajárt…

Árvíz után: hogyan lehet visszakapcsoltatni
az áramszolgáltatást?

Az árhullám levonulását követően, a helyreállítási munkálatok megkezdésekor az
egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor
lesz újra áramszolgáltatás azokban az ingatlanokban, amelyeket érintett az árvíz.

ahol kikapcsolták, ott automatikusan
sehol sem kapcsolják vissza a szolgáltatást. mivel életveszélyes helyzetek
alakulhatnának ki, ezért kizárólag a fogyasztó kérésére kapcsolható vissza az
áram!
annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, az elmű tájékoztatása alapján
a legfontosabb teendők a következők:

Első lépésként szakemberrel ellenőriztetni
kell, hogy az ingatlanban lévő elektromos
berendezések, illetve a belső hálózat károsult-e. Ha megfelelően működnek és

nem károsodtak, vegye fel a kapcsolatot a
Budapesti Elektromos Művekkel a visszakapcsolás érdekében.
Amennyiben meghibásodtak a berendezések és/vagy a hálózat, el kell végeztetni
a javításukat!
Ezt követően kérvényezni lehet az áramszolgáltatás visszakapcsolását a 06-4038-39-40-es telefonszámon. Szükséges
adatok: a bejelentő neve és elérhetőségei,
valamint az ingatlan pontos címe.
A szolgáltató ezután fölveszi a kapcsolatot a bejelentővel, majd a helyszínen – az
áramszolgáltatás visszakapcsolása előtt térítésmentes elvégzik a fogyasztás-mérőhely, valamint a csatlakozó-berendezés
felülvizsgálatát.
Az Elektromos Művek azt ígérte, hogy
minden megtesznek a gyors és szakszerű
helyreállítás érdekében.

A szentendrei Skanzen is komoly erőfeszítéseket tett
az árvíz elleni küzdelemben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az elmúlt napokban komoly szerepet vállalt az árvíz elleni védekezésben. Június 7. óta folyamatosan dolgoztak a múzeum munkatársai a
város több pontján, megerősített készültséggel folyt a homokzsákok szervezett pakolása
és szállítása. A szentendrei Skanzen munkatársi gárdájának férfitagjai a szakembereknek irányításával, önkéntesekkel és a helyi lakosokkal közösen pakolták és munkagépeikkel folyamatosan szállították a homokzsákokat a VSZ Zrt.-nél, a Dunakorzón, a
Czóbel parknál. A Skanzen arra is felkészült, hogy amennyiben a katasztrófavédelem
szükségesnek ítéli, úgy több száz embernek átmeneti szállást biztosítson az intézmény
igazgatási épületének konferenciatermében, illetve a Csilléry Klára Oktatóközpontban.
A Duna vízszintjének Szentendrénél bekövetkezett vasárnapi tetőzését követően minden kolléga készenlétben várta a további utasításokat.

A lAp témÁjA

2013. június 14.

Polgármesteri napló az árvízről

Űlésezik az árvízvédelmi tanács

június 3. – Dr. Dietz Ferenc összehívta
az általa vezetett „Árvízvédelmi koordinációs tanácsot”, melyen döntés született a
védekezés mikéntjéről, illetve arról, hogyan és milyen módon tudnak a lehető leghatékonyabb és leggyorsabb segítséget
nyújtani a lakosságnak, ha kell.

Homokzsákok a Kossuth utcában

június 3. – „Megkezdjük a homokzsákos
védekezést is, ellennyomók építését a
Bükkös zsilipnél, zsákolást a Postás-strandon a sportpályánál és a parkolóban, a homokzsákok deponálását a Vujicsics térre,
a Fürdő utcába, a Yacht Clubhoz, a Régi
Művésztelephez, a Pap-szigetre.” – tájékoztatott a polgármester.

június 3. – „A VSZ Zrt. munkatársai 2000
homokzsákot készítenek elő a védekezésre. Kérem, hogy akinek egészsége és
ideje engedi segítsen a homokzsákok
megtöltésével a védekezésben!
Kérem, hogy a vízszint emelkedésre tekintettel – aki a Duna vagy a patakok mellett lakik – fokozottan figyelje a közvetlen
környezetét, a pincéjét és az ingatlana állapotát!
Veszély, segítségkérés vagy védekezésre
jelentkezés az Ügyfélszolgálaton történhet
a nap 24 órájában. Tel.: 06 26/300-407,
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu” –
tette közzé a közérdekű fölhívást városunk
polgármestere.

A polgármester
programja
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június 15. szombat
11.00 Rotary konferencián előadás
június 17. hétfő
14.00 Vezetői megbeszélés

június 18. kedd
10.00 Ferenczy Múzeum megnyitó
ünnepsége
18.00 Szentendrei Teátrum és Nyár
megnyitó ünnepsége
június 19. szerda
13.00 102 éves szentendrei lakos
köszöntése
14.00 Egyeztetés aktuális hivatali
ügyekről
június 21. péntek
09.00 Polgármesteri fogadónap

június 22. szombat
15.30 IVAN DAN program
20.00 Szentendrei Múzeumok
és Galériák Éjszakája program

Közmeghallgatás

Áll a mobilfal

június 3. – „Áll a mobilfal!” – adta hírül a
polgármester. Hozzátette: „a teljes veszélyeztetett partszakaszt bejártuk a Dera-pataktól a Határcsárdáig. A műtárgyak
ellenőrzése, a patakzsilipek lezárása, a
védekezési készletek áttekintése megtörtént. A Járási Hivataltól igényeltünk még
homokzsákokat, szivattyúkat.”
Együttműködő
partnerünk a:

június 4. – „VÁRHATÓ TETŐZÉS 730
cm!” – írta dr. Dietz Ferenc. „Most kaptam
a hivatalos adatokat az Országos Vízjelző
Szolgálattól: tetőzés ideje: június 8-9., várható tetőzés: 730+-30 cm.
Komoly árvíz lesz, de komolyan készülünk rá!”
Folytatás a 4-6. oldalon

olvasson Qr-kóddal!
Ha okostelefonja kéznél van, próbálja
ki a cikkeink melletti QR-kódokat!
Szkennelje be a pontkódot, és a megjelenő linkre kattintson rá.
Témáinkról így bővebben olvashat a
városi hírportálon.

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
június 24-én, hétfőn 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
a Városháza dísztermében

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel várnak. A nyilvános testületi
ülés keretében lehetőség van a jelenlévő
képviselőkhöz a megjelent várostársaknak kérdést feltenni, javaslattal élni.

SZENTE NHírek
DREI

OLVASSON SZENTENDREI HíREKET!
http://www.szentendreihirek.hu/
felelős szerkesztő: Kádár Kristóf

VÁROS
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június 5. – „Stabil a gátunk!” – jelentette
be Szentendre polgármestere június 5-én
késő este, miután Érsekvadkerten földrengés volt. „Bejártuk a Yacht Clubtól, Farkas
Ádám szobráig a teljes védelmi szakaszt,
de szerencsére semmilyen sérülést, repedést vagy elmozdulást nem találtunk. A
vizsgálatot a szakemberek fényes nappal
megismétlik” – tette hozzá dr. Dietz Ferenc.
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• 20 000 elkészült homokzsákokból 5070
ma beépítésre került,
• a Pap-sziget és 11-es út közötti árterületen maradt lakosság áttelepítése békésen
megtörtént a Református Gimnáziumba,
• Szalay Ferenc szolnoki polgármester árvízi segítsége (zsák, karó, lapát, szivattyú
stb.) megérkezett,
• ma délutántól a Hivatalban 24 órás ügyelet van” – tette közzé dr. Dietz Ferenc.

Stáb a gáton

június 4. – Közös sajtótájékoztató a
gáton Tarnai Richárddal, a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetőjével! Tarnai Richárd, aki egyben a Pest Megyei Védelmi
Bizottság elnöke is, biztosította Szentendre vezetését arról, hogy kiemelt figyelmet fordítanak és minden segítséget
megadnak a szentendrei védekezéshez.

II. fokú készültség – vízszint: 618 cm

június 6. – „10.00 órakor elrendeltem a
másodfokú készültséget, mert a vízszint
elérte a 618 cm-t. Óránként 3 cm-rel növekszik a vízszint.”

Járási ülés

június 5. – Járási védelmi bizottsági ülés
Tahitótfalun. Áttekintették a kistérségi települések védekezését, különös tekintettel a
11-es út kapcsolatokra a leányfalui, tahitótfalusi és a dunabogdányi veszélyeztetett szakaszok miatt.

Szemle a Kaszinónál

június 5. – A Katasztrófavédelem, a VSZ
Zrt. és a Honvédség szakembereivel megvizsgáltuk a Kaszinó és a Dera-patak közötti
2007-ben épített védvonal állóképességét –
jelentette a gátról Dietz Ferenc.

június 5. – Az árvízi védekezésünk
figyelemre méltó!
– mondta Bakondi
György, miután a
Katasztrófavédelem főigazgatója
a helyszínen kért
beszámolót városunk védekezéséről.

június 6. – A Pap-szigetet lezárták. A Dunakorzót – a rendőrség javaslatára – a forgalom elől lezárták. Kizárólag az ott lakók,
az éttermek szállítói és a védekezésben
részt vevők hajthatnak be!

június 6. – „Nem tűröm az árvízi fosztogatókat! Dr. Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke tájékoztatott,
hogy az esetleges elkövetők azonnali felelősségre vonása érdekében a Szentendrei Város Ügyészség és Városi Bíróság
folyamatos hétvégi ügyeletet tart” – tette
közzé dr. Dietz Ferenc.

június 6. – „638 cm a 17.00 órai vízszint,
amely óránként 3 cm-rel nő.
• 200 önkéntes, 50 honvéd, 6 tűzoltó, 18
rendőr, 6 polgárőr segítette a mai védekezést,

III. fokú készültség – vízszint: 670 cm

június 7. – „Harmadfokú árvízvédelmi készültség! Ma hajnali 3.00 órakor elérte az
árvízszint a 670 cm-t, ezért elrendeltem a
legmagasabb szintű védekezést (24 órás
ügyelet, óránként vízmérés, kétóránként
jelentés)
A város védelme reggel 8.00 órára, 8 méteres vízállásig biztosított (beleértve Derapatakot, 11-es utat) – jelentette be a
polgármester.
június 7. – Az árvízvédelmi munkálatok
érdekében megváltozott a forgalmi rend a
Belvárosban.

június 7. – Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes is besegített a védekezésbe,
pakolta a homokzsákokat.

június 7. – „Déli vízszint 698 cm. Megérkezett 100 000 zsák a katasztrófavédelemtől. Kiástuk a szivattyú helyeket (Fürdő
utca, Kertész utca, Dunakorzó). Védmű
megerősítések folyamatosan zajlanak.
Rend van” – írta dr. Dietz Ferenc

június 7. – A nagykövetek közül elsőként
Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete segített
személyesen is a védekezésben. A követség több munkatársával együtt órákon

2013. június 14.
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június 8. – Dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke elrendelte,
hogy a Városkaputól a 11-es úton kizárólag – lakcímkártyával igazoltan – a Dunakanyarban élők jöhetnek be.

Vízszint: közel 8 méter

át pakolták a homokzsákokat a 11-es út
mellett.

június 7. – Veszély elhárítva a Nádastói
zsilipnél. A nap legizgalmasabb eseménye
a Dera-patak és a Nádastói csatorna közti
zsilip alapjának leszakadása volt. A tűzoltók szakszerű és megfeszített munkájának
köszönhetően a szivárgást sikerült teljesen elhárítani.

június 7. – Honvéd gátőrök a gáton. Éjjel
fél 12-kor elindult a katonai gátőrzés. A 6.3
km-es teljes védelmi vonalat 4 szakaszra
osztották fel, amelyen 24 órában járőröznek a honvédség kirendelt katonái.
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június 9. – Reggel 6 órakor 791 centi a
Duna vízállása.
június 8. – Árvízszint 771 cm (16 óra)
Számított legmagasabb: 786 cm
Tetőzés időpontja: vasárnap hajnal
Kiépített védelmi vonal: 835 cm
Üzemelő szivattyúink: 6 db
Civil segítség a mai napon: kb. 1000 fő
június 9. – Még arra is figyeltünk, hogy az
árvízi védekezés során fölgyülemlett szemetet összeszedjük

június 8. – A belvárosi gátszakasz északi
részénél – a szigetmonostori révnél – szivárgást tapasztaltak az útburkolat alól,
ezért ellennyomó medencét építenek. A
gát továbbra is teljes biztonságban van!
Közben az árvízvédelemben dolgozók
helyzetét egy óriási vihar is nehezítette.

Vízszint: 765 cm

június 8. – 13 órakor meghaladtuk a
2006-os árvízszintet. ekkor 765 centi volt a
Duna vízszintje.

június 8. – az árvízvédelmi munkák éjjel
sem szüneteltek.

június 8. – Nagyon sok szentendrei lakos
segített a gát magasításában, illetve a
gáton dolgozók ellátásában is. Hálás köszönet érte!

június 8-9. – Éjfélkor 785 centi volt a vízállás

június 9. – 10 órára 794 centire emelkedett a Duna vízszintje.
„Uram! Már elég volt!” – így öntötte szavakba sokunk fohászát dr. Dietz Ferenc.
A kérésünk meghallgatásra talált, hiszen
már csak két centit emelkedett tovább a
vízszint. 21 órakor 796 centit mutatott a
mérés.

június 9. – Hende Csaba honvédelmi miniszter megdicséri az önkormányzat, a
honvédség és a lakosság közös védekezését.
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június 9. – Orbán Viktor miniszterelnök a
hajóból kiszállva ezt mondta nekem:
„Jól tele van a medencétek, hogy bírjátok
a védekezést?" – tette közzé a miniszterelnöki látogatás egy részletét dr. Dietz
Ferenc. Orbán Viktor ismét a helyszínen
tájékozódott a szentendrei árvízhelyzetről.
Városunk polgármestere részletesen tájékoztatta arról, hogy a mobilfal kitűnőre
vizsgázott és a város biztonságban van a
védművek mögött. Egyúttal köszönetet
mondott a kormányfőnek az eddigi támogatásokért és további támogatást kért,
például a Dunakorzó projekt megvalósításához, amely méltó befejezése lenne a
mobilgát építésének.

június 9. – Az árterületen 24 órás járőrszolgálat van! A vagyonbiztonság érdekében gyalogosan, két motorcsónakkal és a
vízi rendőrökkel együtt.

június 9. – A feladat eddig a gát magasítása volt, most jön a neheze, a látható
részek mögötti hibák kivédése. Megcsúszások, buzgárok, hirtelen apadás szívóhatása stb.
Folyamatos szakmai járőrözés, 5 napig 50
katona 45 percen belüli bevetési lehetősége, 14 szivattyú, 45 000 megtöltött zsák
segíti a gyors és szakszerű beavatkozást!
– jelentette dr. Dietz Ferenc
További folyamatosan frissülő
tájékoztatás az árvízi
helyzetről a facebook-on

VÁROS
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÁRVÍZ
LEVONULÁSA UTÁNI FERTŐTLENÍTÉSRŐL

A rendkívüli dunai árhullám levonulása után elsősorban a zárt terek fertőtlenítéséről kell
gondoskodniuk az árvízzel érintett területeken élőknek, az ingatlanok tulajdonosainak.
Általánosságban elmondható, hogy a fertőtlenítéshez nem szükséges különleges készítményeket beszerezni, a kereskedelmi forgalomban kapható, a hétköznapokban is
használt, fertőtlenítésre alkalmas termékekkel a művelet elvégezhető. A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara) indokolt. A fertőtlenítés lényege: a környezetben lévő kórokozók elpusztítása, illetve
számuk minimalizálása, ezáltal a fertőző betegségek (elsősorban a gyomor- és bélrendszeri fertőzések) terjedési útjának elvágása, a betegségek megelőzése. Az általános higiénés szabályok fokozott betartására az árhullám levonulását követően is kiemelt
figyelmet kell fordítani.

kézFertőtlenítés
Kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban is kapható, Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével rendelkező (OTH …) kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Abban az esetben, ha a kézen szennyeződés is látható, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású
folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Abban az esetben, ha víz nem áll rendelkezésre, valamint látható szennyeződés nincs a kézen, úgy az alkoholos kézfertőtlenítő
szerek alkalmazása ajánlott. Készítményektől függően a kézfertőtlenítési idő 0,5-1,0
perc. Az alkalmazott készítmény használati utasításában előírt kézfertőtlenítési időt mindenkor be kell tartani. Alkalmazható fertőtlenítőszerek: Clarasept folyékony szappan,
Clarasept törlőkendő, Innosept, Klinico-sept, Mollysept stb.

teXtília Fertőtlenítése, Fertőtlenítő mosás
Erre a célra alkalmazható fertőtlenítőszerek: HYPO 2%-os oldata (1 dl Hypo 5 l vízhez),
1 órás beáztatás (fehérítő hatású, színváltozást okozhat!). A beáztatás után mosószerrel mosható a textília. FLÓRASZEPT mosópor 1%-os oldata (1 evőkanál Flóraszept
mosópor 1 liter vízhez), 30 perces beáztatás, majd mosás. Nem mosható textíliákat (bútorkárpit, szőnyeg) 1%-os Flóraszept oldattal kell átkefélni, és hagyni megszáradni (fehérítő hatású, színváltozást okozhat!). Mosógépben történő mosás esetén a 90-95°C
hőmérsékletű mosási programot kell alkalmazni.
Fertőtlenítő mosogatás
Evőeszközöket, evő- és ivóedényeket a mosogatás és öblítés után fertőtleníteni kell.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek: HYPO 1%-os oldat (0,5 dl Hypó 5 liter vízhez), 10 perc
behatás. Ultra fertőtlenítő mosogatópor (zöld keresztes), 10-20 gr/l, 5 perces behatási
idővel. A fertőtlenítés után az edényeket folyó, meleg vízzel alaposan le kell öblíteni.

Házak, Falak, padlózat takarítása, Fertőtlenítése
A fertőtlenítést a víz visszahúzódása után gyorsan el kell elvégezni (mert az iszapot
száradás után nehéz eltávolítani). A helyiség padlózatáról – amennyiben azt nagyobb
mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a
célra kijelölt helyre kell kihordani, majd a padozatot és a mosható felületeket (pl. csempeburkolat) fertőtlenítőszerrel kell kezelni.
Mosható épületbelső (csempe, padlózat) és mosható lakberendezési tárgyak kiskereskedelmi forgalomban kapható, engedélyezett (OTH, vagy JÜ engedélyszámmal ellátott)
fertőtlenítő hatású tisztítószerrel való lemosása (pl. Domestos általános tisztítószer, Flóraszept Otthon, Háztartási hypo, Hypopor), a használati útmutatónak megfelelően.
A használati tárgyakat fertőtlenítő hatású tisztítószerrel kell lemosni, és 5-10 perc száradási idő után bő folyó vízzel leöblíteni.
10 liter fertőtlenítő oldat 50-60 m2 felület fertőtlenítésére alkalmas.
Példák fertőtlenítő oldat készítésére: Háztartási hypós oldat: 6 dl Hypo 10 liter vízhez.
Hypopor oldat: 5-20 gramm Hypopor 10 liter vízhez.
nem mosHató FalFelületek meszelése
Falfelületet 10%-os klórmész oldattal kell bemeszelni. A 10%-os klórmész oldat elkészítése: 1 kg klórmészt 8 l vízben kell feloldani A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését, szembe, nyálkahártyákra való
jutását.
Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel,
belégzést, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszínt
védőkesztyű használatával, ill. testfelszínt takaró ruházattal védeni kell!
További információk: www.szentendreihirek.hu

2013. június 14.
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Kitűnőre vizsgázott a mobilfal

FOTÓ: www.SZENTENDREIFOTOK.HU

a duna június 9-én,
vasárnap
796 centiméteres
vízállással tetőzött
szentendrén

Az építkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálhatnak
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon.
Ezúton is köszönjük észrevételeiket, hozzászólásaikat. Keressenek minket
a Facebookon is! www.facebook.com/szentendre1000ev

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósul meg

VÁROS
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Biztonságban voltak és vannak Jó döntés volt a mobilfal
Szentendre kulturális értékei interjú tolonics gyulával,
interjú dr. kálnoki-gyöngyössy mártonnal,
a város kulturális és turisztikai vezetőjével

n szentendre páratlan kulturális értékkel bír. az árvíz miatt
veszélybe kerültek-e a műkincseink?
Közvetlen veszélyt nem tapasztaltunk, de elővigyázatosságból
egyes múzeumok földszintjét kiürítettük, hiszen milliárdos értékű
műtárgyállomány sorsáért vagyunk felelősek. A DMH és Tourinform Iroda veszélyhelyzeti „felkészítése” is megtörtént.

a belvárosi körzet képviselőjével

n mindenki nagy várakozással tekintett a mobilfalra. Hogyan
váltotta be a hozzá fűzött reményeket?
Hat évvel ezelőtt, amikor a mobil árvízvédelmi fal lehetőségéről
gondolkodtunk, több oldalról körüljártuk annak megbízhatóságát.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az utóbbi egy hétben magunk is
megbizonyosodhattunk döntésünk helyességéről. Az ár növekedése, majd tetőzése idején napról napra érzékelhető volt annak
az aggódásnak a csökkenése, mely a védmű újszerűsége miatt
jelen volt a város lakóiban. Azt hiszem – és ebben az európai példák is megerősítenek – kimondhatjuk: Belvárosunk lakói még
ilyen magas árhullám esetén is biztonságban érezhetik magukat.

n a belvárosban hol volt a legkritikusabb pont?
A két alacsonyabban fekvő ponton, a kaszinónál és az Ady Endre
úton mindaddig szükség lesz a mostanihoz hasonló homokzsákos védekezésre, amíg ezekre a területekre valamilyen hosszú
távú megoldást nem találunk. A Bükkös-patak torkolatának biztonsága reményeim szerint az itt létesülő új gáttal hosszú távra
megoldódik.
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton és Ilan Mor izraeli nagykövet a gáton dolgozik

n mit lehet tenni ilyen helyzetben? Fel lehetett-e készülni az
esetleges veszélyhelyzetre?
Részletes terv készült a teendőkről, ennek keretében a múzeumokban megtörtént a műtárgyállomány biztonságba helyezése,
és egyes épületek (például a Pajor Kúria, Tourinform) köré homokzsákokból védőgyűrűt húztunk. Ez nem elsősorban az árvíz,
hanem inkább a bel- és esővízveszély miatt volt szükséges. A kulturális intézmények vezetése folyamatosan kapcsolatot tartott a
városvezetéssel, így közösen készültünk fel, és az intézmények
megkapták a kért segítséget.

n veszélyben voltak-e a kulturális és turisztikai intézmények?
Közvetlen árvízi veszély nem volt, de oda kellett figyelni arra,
hogy az egyes épületek vízelvezető rendszere kifogástalanul működjön. Az elmúlt napokban többször is volt zivatar, és jelentős
vízmennyiség zúdult a városra, amelyet jóval nehezebb árvízi
helyzetben elvezetni, jó irányba terelni. Eddig ez is sikerült.
n megtartható a június 18-ra meghirdetett Ferenczy múzeum
megnyitó?
Mai tudásunk szerint igen.

A Duna a Bükkös-patakot is vizzaduzzasztotta

n a belvárosi körzet képviselőjeként milyen feladatai voltak
a védekezési munkákban?
Stabil feladatom havaria esetére volt. Ugyanakkor folyamatosan
fogadtam, és ha kellett továbbítottam a Belváros lakóinak kéréseit, panaszait. Családtagjaimmal együtt részt vettem az összes
ideiglenes gát építésében, töltöttünk homokzsákot a VSZ Zrt. területén, a fiam és a vejem pedig Leányfalun és Dunabogdányban
is segítette önkéntesként az árvízi védekezést.

Eladó ingatlanok

szentendre város önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:

Cím
(Szentendre)

dunakanyar krt.
Hrsz: 2581
(beépítetlen terület)
piszke köz
Hrsz: 2582
(lakóház és udvar)

Övezeti besorolás.

Alapterület

Bruttó Induló (licit) ár

Lke-02
(lakóövezet)

56 m2

770.000 Ft

Lke-02
(lakóövezet)

169 m2

3.970.000 Ft

Összesen
Bruttó Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

4.740.000 Ft

100.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2013. június 27. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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Izbég főútja is megújul!
2013. június 14.

J

„sok ezer ember közlekedése válik könnyebbé, biztonságosabbá”

únius 6-tól megkezdődtek a Szentlászlói út felújítási munkái Izbégen,
mondta el lapunk megkeresésére
dr. Török Balázs alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője. A 637 millió forint értékű beruházás során az Anna utcai
kereszteződéstől egészen a Szarvashegyi
útig megújul a Szentlászlói út. Az uniós támogatásból megvalósuló beruházás lebonyolítója a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a
kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft.
Megerősítik, ahol kell, az alapokig kicserélik az útalapot és teljesen új burkolatot
kap az út. A felújítás alkalmával a meglévő
burkolat kiszélesítésre kerül, egységesen
6 méter szélességűre, és a szakasz teljes
hosszán 6 + 4 cm vastagságú új aszfaltréteget kap, amely révén 10 cm-rel magasabb lesz a korábbinál az úttest. A
beruházás magába foglalja az Anna utcánál egy forgalomcsillapító sziget kiépítését,
a vízelvezető-rendszer felújítását, és a
buszmegállók kikerülést elősegítő burkolatszélesítéssel, és szabványos peronnal
történő kiépítését. A szabványos öbölben
kiépülő buszmegállók bazaltbeton burkolatot kapnak. A becsatlakozó utcák torkolati részét is felújítják – mondta el a
részleteket dr. Török Balázs.
Sajnos az előkészítés rohamgyorsasággal

zajlott, amely révén az előzetes tájékoztatás hiányos maradt, de minden felmerülő
kérdéssel kapcsolatban a Magyar Közút
Kft. rendelkezésre áll az utinform elérhetőségein és a megyei ügyelet a (1) 8199260 telefonszámon. A Magyar Közút
számításai szerint nagyon lassú lesz az áthaladás ezen az útszakaszon, hiszen egyszerre négy helyen dolgoznak, 300
méteres szakaszokon van félpályás útlezárás, ahol jelzőlámpák irányítják a forgalmat. Aki csak teheti, a nyári időszakban
kerülje el ezt a részt – tanácsolja a képviselő. Az átmenő forgalom számára a Szarvashegyi út használata, az Izbégen élők
számára a kevés párhuzamos utca igénybevétele javasolható. Lehetőség szerint
lassan és türelmesen vezessen mindenki
a mellékútvonalakon, mivel azokon a
szakaszokon és az ott élők sincsenek az
esetlegesen megnövekedő forgalomra
felkészülve. A tömegközlekedésben is
figyelni kell a megnövekedett menetidőre,
a Szentlászlói utat érintő buszjáratok egészen biztosan nem fogják tudni tartani
a menetrendet – hívta föl a figyelmet
dr. Török Balázs.
– Mi azt kértük, hogy az őszi iskolakezdésre fejezzék be a felújítási munkát. Erre
a Magyar Közút és a kivitelező ígéretet

A DMRV ígérete: eső után sem lesz gond!

– Tóth István, a DMRV Zrt. vezérigazgatója személyesen tájékoztatott arról, hogy a
Bogdányi és a Stromfeld utcában június végéig kitisztítják a teljes csőrendszert,
melynek költsége 35 millió forint. A Rózsakerti átemelőhöz pedig ősszel egy új záporszivattyút helyeznek el 50 millió forintért. Mindezek számításaik szerint megoldják a
heves záporok utáni csatornaproblémákat – mondta el a lapunknak dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere.
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tett, így ha rendkívüli események nem jönnek közbe, szeptemberben már helyreáll
a forgalmi rend. A felújítást követően az Izbégen lakó több ezer ember mindennapjait, az autós és a tömegközeledést is
megkönnyíti ez a beruházás. Ez jól mutatja, hogy Szentendrén nem csak a belvárosban
élőkre
koncentrál
az
önkormányzat, hanem minden városrész
fejlődését fontosnak tartjuk – mondta dr.
Török Balázs, Izbég önkormányzati képviselője.

a magyar közút nonprofit zrt.
közleménye:
az 1116. j. út 2+785,49 – 6+289 km
sz. közötti szakasz burkolat felújítása az új széchenyi terv keretén
belül, az európai unió támogatásával valósul meg.

A munkaterület átadás időpontja:
2013. 06. 03.
A munkakezdés várható időpontja:
2013. 06. 05.
A kivitelezés várható ideje:
2013. 06. 03. – 2013. 09. 21.
Beruházó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kivitelező: Közép-Nyugat ROP 2013.
Konzorcium (jelen esetben a konzorcium részéről a Swietelsky Magyarország Kft.)

Az átépítések idejére a jelenlegi buszmegállók helyett ideiglenes buszmegállók kerülnek kiépítésre.
A pályaszélesítési munkálatok első
ütemben félpályás lezárással, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett történnek.
Egy időben, egymást követően 4 db,
legalább 300 m hosszú szakasz kerül
félpályában lezárásra, az egyes lezárt
szakaszok közötti min. 500 m hosszú
szakasz kihagyásával. A lezárt szakaszokkal érintett keresztező lakóutcák
zsákutcák lesznek, vagy a tereléstől kifelé egyirányúsításra kerülnek. Az így
korlátozás alá kerülő lakóutcák időszakosan nehezebben, a csatlakozó lakóutcákon keresztül, kerülővel közelíthetők majd meg.
Fentiek értelmében a burkolat építési
munkálatok befejezéséig (kb. 2013. augusztus végéig) a felújítási munkálatok,
nagyfokú forgalomkorlátozással fognak
járni.

Kérjük minden kedves közlekedő megértését és türelmét!
magyar közút nonprofit zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Megyei fejlesztési és felújítási osztálya
Telefon: +36-1-819-9165
E-mail:
moricz.judit@pest.kozut.hu
weboldal: www.kozut.hu
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Tourist Police
Szolgálat indul
a városban

turistáknak segítenek
a diákönkéntesek szentendrén

Szentendre Város Önkormányzata az
idén tavasszal elkezdett program keretében fogadja a diák önkénteseket turisztikai, kulturális, környezetvédelmi és
sport feladatainak segítésére. E program részeként, a helyi rendőrkapitányság javaslata alapján, több intézmény
közreműködésével került megszervezésre a Tourist Police Szolgálat, mely a
városunkba látogató turistákat fogja
segíteni, útbaigazítani. A Szolgálat június 13-án kezdi meg működését, és
minden héten délután, csütörtöktől
szombatig fordulhatnak hozzá problémáikkal a városba látogatók.
Az önkéntes munkára három középiskola 80 diákja jelentkezett, akik szakmai felkészítése május 22-én volt a
Városháza dísztermében. A felkészítő
nap során a diákok a szolgálat működéséről hallhattak információkat a
Tourinform Iroda vezetőjétől és az önkormányzat munkatársától, a helyi
rendőrkapitányság vezetője a közbiztonsági, közrendvédelmi tudnivalókat
ismertette, a szentendrei mentőállomás
vezetője alapvető elsősegélynyújtási ismereteket osztott meg a hallgatókkal,
a Kulturális Kft vezetője a nyári programokról adott tájékoztatást, míg a
Ferenczy Múzeum munkatársa a
szentendrei látnivalókat ismertette.
A diák önkéntesek irányítását a Tourinform Iroda vállalta fel, az Irodából indulnak és oda térnek vissza a
„járőrözés” során. Munkájukat a programban résztvevő partnerszervezetek
folyamatos támogatása, az általuk öszszeállított kisokos is segíti majd, könynyű felismerésüket pedig a város
színeiben készített egyenköpeny teszi
lehetővé.
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Zeneiskolai felvételi

a vujicsics tiHamér zeneiskola Felvételt Hirdet a 2013-’14-es
tanévre 6. életévüket betöltött, iskolás gyermekek részére
Ideje: 2013. június 19. szerda és augusztus 30. péntek 14-18 óra között
Helye: Dunakorzó 16. (a zeneiskola főépülete)
Jelentkezési lap és további információk: www.vujicsics.net, 26/500-524

Bendegúz nyerte a Rotary ösztöndíját
a rotary club szentendre pályázati felhívására huszonegy szentendrén tanuló, középiskolás diák pályázata érkezett be. a zsűri
gondos válogatás és a legjobbak személyes
meghallgatása után németh bendegúz pályázatát ítélte a legjobbnak, aki a móricz zsigmond gimnázium diákja.

A szerény fiú évek óta nagy elhivatottsággal gitározik, naponta három órát gyakorol a tanulás
mellett, hétvégenként pedig akár 5-6 órán át is
„gyötri a húrokat”. Rendszeresen szerepel különböző megmérettetéseken, legutóbb a
Pilis-Dunakanyar Gitárfesztiválon, illetve a Jónás Tamás Gitárversenyen vett részt. Idén
márciusban fellépett a Nemjuci zenekar születésnapi koncertjén, az A38 hajó színpadán.
Bendegúz együttese volt az előzenekar a partyn, ahová Németh Juci énekesnő pályázatának nyerteseiként kaptak felkérést. A Budakalászi Zeneiskola növendékeiből alakult
Holdpont (Kincses Dániel – trombita, Kerekes Pál – zongora, Németh Bendegúz – gitár,
Szikora Balázs – dob, Szikora Zoltán – basszus, Mirtse Korinna – ének) azonnal levette
lábáról a közönséget.
Bendegúz nemcsak kivételes zenei tehetségével, de személyiségével, szorgalmával, eltökéltségével is meggyőzte a Rotary Club zsűrijét. A „Szentendrei Rotary Tanulmányi
Ösztöndíj” 100 000 forint jutalommal jár a rangos elismerésen kívül, így Bendegúz a
díjat további zenei tanulmányaira fordítja majd. Az ünnepélyes díjátadót május utolsó
napján a Dunaparti Művelődési Ház Barlangjában rendezték, ahol az ösztöndíjat Karácsony János „James”, az LGT gitáros-énekes-szerzője adta át korábbi tanítványának.
A díjátadón Mészáros Károly, a klub elnöke és Albert István, az ösztöndíj-program kitalálója és fő szervezője külön kiemelte a diákokat delegáló-támogató tanárok munkáját.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai voltak a versenyben a
legakítvabbak, s ez nemcsak nekik köszönhető, de tanáraik áldozatos munkájának is.
Az ünnepségen oklevéllel jutalmazták a Rákóczi gimnázium tanárát, Fühlné Szabó
Esztert.
Sz. N.

Bízunk benne, hogy a Tourist Police
Szolgálat Szentendre egyik nevezetessége lesz, és hozzájárul vendégszerető
városunk hírnevéhez!
Kérjük, segítsék és támogassák a lelkes fiatalokat munkájuk során!

A programban résztvevő partnerek:
Ferenczy Múzeum, Közterület-felügyelet, Szentendre Város Önkormányzata,
Szentendrei
Rendőrkapitányság,
Szentendrei Kulturális Kft., Tourinform
Iroda.

A díjátadás pillanatai a DMH Barlangjában: Albert István, Németh Bendegúz, Karácsony János
és Mészáros Károly

dIÁkhíREk

Idén is választottak diák polgármestert
2013. június 14.
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a hagyományokhoz híven idén is összemérték tudásukat, rátermettségüket városunk általános iskolás diákjai, hogy a gyermeknap előtt polgármestert válasszanak maguk közül. a választáson sághy kristóf (szent andrás általános iskola), takács
rebeka (ii. rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium), domján csenge (barcsay jenő általános iskola), kecskeméti
sára adél (templomdombi általános iskola) és tóth máté (izbégi általános iskola) jelöltjei közül tóth máté kapta a legtöbb
szavazatot, így május utolsó hétvégéjén ő képviselte városunk fiatalságát.

tóth máté 1998-ban született
Budapesten, féléves kora óta él
Szentendrén, az Izbégi Általános Iskola 8. osztályos diákja.
Kitűnő tanuló, kedvenc tantárgya a történelem. A megyei
történelemversenyen 4., az országos Kálti Márk történelemversenyen 8. helyezést ért el. A
városi szavalóverseny 3. helyezettje lett. Minden évben részt
vesz a Zrínyi matematikaversenyen. Szívesen sportol, kedveli a labdajátékokat, a síelést, néhány évig karatézott és
focizott. Nagyon szereti a zenét, 5 éve tanul
akusztikus gitározni. Ősztől a Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatja tanulmányait
angol nyelvi tagozaton.

javaslatai megválasztása esetén
1. Lehetne Szentendrén „cserebere” bolt,
ahol a megunt, de még használható holmijukat eladnák vagy elcserélnék az emberek.
2. Szentendrét még szebbé tehetnénk, ha

az üres, vagy kevésbé szép
falfelületekre színes plakátok
vagy gyerekrajzok kerülnének.
3. Fontosnak tartom, hogy ismerjük a várost, ahol élünk.
Lehetne rendezni minden
évben egy „Kit tud többet
Szentendréről” versenyt, iskolák között vagy akár egyénileg
is. De akár fotópályázatot is lehetne hirdetni a gyerekek között a városhoz kapcsolódóan.
4. Karácsony közeledtével az iskolák, a lakosság rendezhetne adománygyűjtést, játékgyűjtést, amit a rászorulóknak
osztanának szét.
5. Javítani kell a diákok közétkeztetésén. A
reggeli és az uzsonna már sokat javult, de
az ebéd esetében is szükséges, hogy
minél táplálóbb és egészségesebb ételt
ehessenek a gyerekek. Több zöldség,
gyümölcs, egészségesebb alapanyagokból készült tartalmas ételek kerüljenek az
étlapra.

6. Szüksége lenne a fiataloknak olyan kulturált szórakozóhelyre, ahol biztonságban
és főként helyben tudnának bulizni, kikapcsolódni. Ami lehetőséget adna helyi
könnyűzenei együttesek bemutatkozására. Ahová csak úgy, be lehetne ülni esténként beszélgetni.
7. A diákpolgármesterből és az iskolák
DÖK vezetőiből létrehozni egy olyan testületet, akik rendszeresen üléseznének, és
javaslataikat továbbítanák az önkormányzatnak. így folyamatos lehetne a kommunikáció a gyerekek és a képviselők között.
Ezzel a testülettel könnyebben lehetne
megszervezni az iskolák közötti vetélkedőket, közhasznú munkákat.

A diákpolgármester-jelöltek programját
a www.szevi.hu és a szentendreihirek.hu
portálon olvashatják.

Megújult a Bükkös-aluljáró

A Bükkös-aluljárót gyermekrajzokkal először 2003-ban újítottuk meg az AGY Művészeti Iskola diákjai és tanárai segítségével. A képek az évek során megrongálódtak, így
2012-ben belevágtunk a felújításába.
A szervezést a Bükköspartiak Baráti Köre Egyesület a VSZ Zrt.-vel karöltve vállalta, és
két részletben, tavaly ősszel és idén tavasszal a gyerekrajzok megújulásának lehettek
tanúi a szentendreiek, de a turisták tetszését is elnyerte a színes, egyedülálló falfelület, fényképezik, nézegetik azóta is. Mindez köszönhető a Móricz Zsigmond Gimnázium diákjainak! A mostani tavaszi megújulás a 10.E osztálynak köszöhetően valósult
meg, akiket Kerezsi Csaba igazgató navigált a két napra nyúló festésnél. A gimnázium
diákjai az érettségihez nélkülözhetetlen „közösségi szolgálati munka” keretében festettek, alkottak két hétvégén keresztül. Köszönet nekik és a VSZ Zrt. támogatásának:
Kroó József igazgató úrnak, Mandula Gergőnek és Perneczky Sárának!
Nagy köszönet illeti Bádonyi Kinga tanárnőt, a Napháza Óvoda vezetőjét, aki szabadidejében tervezte meg, és vett részt a diákokkal a Bükkös-aluljáró megújításában.
Példaértékű összefogás és közösségi munka valósult itt meg mindnyájunk örömére.
Köszönet érte!
Zakar Ágnes, szervező

Önkéntes diákok újították fel
a szentendrei buszvárókat

A Szentendrei Református Gimnázium és Szentendre Város Önkormányzata
együttműködésével került sor május 24-én, a Szeretethíd – református önkéntes
nap – keretében a szentendrei buszmegállók és padok felújítására. A gimnázium
diákjai hét buszmegállót és 13 padot festettek le a városban. Munkájuk során
megszépültek a pismányi, a Skanzen felé vezető, illetve a 11-es út mellett lévő
fa buszvárók és padok. E mellett virágot ültettek a Városházán, a Kispostánál és
a püspökmajori buszmegállók egy részénél, szemetet gyűjtöttek a Sztaravodai
úton és a Pap-sziget környékén. Az önkéntes munkában a diákok mellett tanárok, az önkormányzat és a VSZ Zrt. dolgozói is közreműködtek.
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20 éves

a Diótörő balettiskola
1993–2013

„diótörő nap”

dIÁkhíREk

XXVII. évfolyam, 11. szám

Akikre büszkék vagyunk

Folytatjuk előző lapszámunkban elkezdett beszámolónkat a szentendrei
iskolák diákjainak kiváló eredményeiről.

A 20 éves Diótörő balettiskola szeretettel vár
minden érdeklődőt
június 15-én, szombaton
a Pest Megyei Könyvtár
színháztermébe (Pátriárka u. 7.)
10:30: évzáró előadás
17:00: gálaműsor

A műsort megnyitja:
Zakar Ágnes képviselő, a rendezvény védnöke

Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Az iskola AMI növendékeinek versenyeken
elért eredményei 2012-’13. tanévben

Az iskola tanárai:
Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás
Fotókiállítás – Vogel Kristóf
A 20 év képeiből

Rajzverseny. A rajzok egész nap
megtekinthetők a PMK előcsarnokában.
Díjazás a gálán.
Belépőjegy: 1000 Ft
Jegyek a helyszínen és a DMH-ban kaphatók

Rajzos siker
a Templomdombi Iskola
Vizuális Műhelyéből

Május 11-én Budapesten, az Eötvös u. 10ben került sor a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. által kiírt „Az én
apukám” című rajzpályázat ünnepélyes díjátadására. A közel 2000 beérkezett pályamű közül a zsűri – dr. Kőnig Frigyes, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora,
Halász Erna, az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszékének tanára, Felföldi Anna,
grafikus – két korosztályban (3-6 és 7-11
évesek) hirdetett díjazottakat. Az ország
minden részéből, még a határon túlról,
Szabadkáról is érkeztek munkák. Mindkét
korosztályból három-három helyezett lett,
és különdíjakat is átadtak.
Különdíjasok lettek: Varga Sára 1. osztályos és Éles Ajsa 2. osztályos, a Templomdombi Általános Iskola Vizuális
Műhelyének tanulói. Felkészítő tanáruk:
Deli Gabriella.
A megnyitón közel 50 munkát állítottak ki,
többek között Sára és Ajsa rajzát is.

Xv. országos népzenei találkozó,
bonyhád
Döbrönte Petra, Ispiláng Énekegyüttes,
Sergő Sára – kiemelt nívódíj. Felkészítő:
Tímár Sára

v. Farkas Ferenc zongoraverseny,
dunakeszi
Knyazoviczki Csenge: 2. hely. Felkészítő:
Forrai Judit. Balikó Virág, Németh Sára,
Minya Flóra: 3. hely. Felkészítő: Forrai Judit,
Völgyesi Zsuzsa, Richter Annamária
Xii. országos oboa- és fagottverseny,
sopron
Bagi Boróka: 3. hely és az Oboás Társaság
Különdíja. Felkészítő: Siposné Varga Edit

Xi. országos kürtverseny, kisújszállás
Bereczky Zsolt. 3. hely, Csikszentmihályi
Márk. 3. hely. Felkészítő: Szilágyi István, Palatinus Ferenc
Xiii. országos zongoraverseny,
nyíregyháza
Szívós Rebeka: 1. hely, Gaál Natália: tanári
különdíj, Makay Annamária: országos döntőbe jutott. Felkészítő: Gaál Natália, Richter
Annamária.

Xi. országos alba regia kamarazene
verseny, székesfehérvár
Knyazoviczki Csenge, Horváth Bence Domonkos, Karajz Villő, Minya Flóra, Horváth
Sára, Barnás Dániel, Mező Sára: országos
döntőbe jutottak. Felkészítő: Forrai Judit,
Bártfai Zoltán, Kádár Krisztina, Lachegyi
Imre, Szendi Emma, B. Egri Márta.

iX. országos bartók béla Hegedűduó
verseny, vác
Barnás Dániel, Dalos Margit: országos döntőbe jutottak. Felkészítő: Szendi Emma, Domoszlai Orsolya.

regionális szolfézsverseny, törökbálint
Németh Sára: 2. helyezés, Makay Annamária, Mendik Ágnes: 3. helyezés, Jassó Margit,
Mendik Ágnes: legszebben éneklő díj. Felkészítő: Bokorné Forró Ágnes.

viii. országos czidra lászló Furulyaverseny, budapest
Jassó Gellért: 1. helyezés, Bokor Anna, Horváth Sára, Mező Sára, Pálffy András: kamara
különdíj, Csizmadia Angelika: zongorakísérői
különdíj, Boldog Sára, Pálffy András: országos döntőbe jutott. Felkészítő: Lachegyi Imre,
Gaál Zoltán.
pest megyei Fuvolaverseny, szentendre
Páljános Anna: 1. helyezés, Babicz Marita,
Darvas Rebeka, Flórián Hanna: 2. helyezés,
Elter Luca, Gáspár Blanka, Kiriakidis Eléni: 3.
helyezés, Herczegh Mária: tanári különdíj,
Forrai Judit: zongorakísérői különdíj. Felkészítő: Herczegh Mária, Baranyi Zsanett,
Kádár Krisztina, Kádár Krisztina, L. Szaniszló
Éva.
v. országos gitárzenekari Fesztivál,
gödöllő
Részt vett a gitárzenekar. Felkészítő: Knyazoviczki Zoltán

Szentendrei Református
Gimnázium

Előző lapszámunkból kimaradt néhány
eredmény, az érintettektől elnézést kérünk,
a szép sikerekhez gratulálunk!

oktv informatika ii., országos döntő
Tóth Ádám Aladin 12.a: 23. hely. Felkészítő:
Csesznákné Nagy Katalin
oktv angol nyelv, országos döntő
Domján Flóra 12.ny: 18. hely. Felkészítő:
Nyisztor Gergely

oktv biológia, országos döntő
Kulin Réka 13.ny: 24. hely. Felkészítő: Kiss
Székely Zoltán

2013. június 14.

szentendrei közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
titkárnői Feladatok
ellátására

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
büntetlen előélet, cselekvőképesség, középfokú iskolai végzettség, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, gépírás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyorsírás, titkárnői munkakörben szerzett tapasztalat, szentendrei, kistérségi helyismeret,
önkormányzati gyakorlat

A munkakör határozott időre szól,
2014. október 31-ig. Próbaidő hat hónap.

a pályázat benyújtásának határideje:
június 17.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: titkárnő.
További információ: dr. Szilágyi Enikő, (26)
503-332
szentendre város egészségügyi
intézményei (szentendre,
kanonok u. 1.) keres:
belgyógyász szakorvost
(foglalkozás-egészségügyi
szakképesítés előnyt jelent),
illetve az egynapos sebészetre
műtősFiút

Érdeklődni lehet az intézmény igazgatóságán
a 26/501-440 telefonszámon.
szentendre város egészségügyi
intézményei pályázatot hirdet
gazdasági igazgatói
Feladatok ellátására

pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• Egyetem, a gyógyintézetek vezetőjének és
vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
5. §-a alapján:
• szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlattal
• a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számviteli törvényről
szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bek. szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
• legalább hároméves – egészségügy területén szerzett – vezetői gyakorlat
• Gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében
szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a
közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.

VÁROS
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pályázatok
• angol nyelv társalgási szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi gazdasági területen szerzett több mint
3éves gyakorlat
• közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat
• széleskörű informatikai ismeretek
• szentendrei, kistérségi helyismeret

a pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 31.
A pályázatokat Szentendre Város Önkormányzata, Szentendre Egészségügyi Intézményei címére várják (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató
A pályázati kiírással kapcsolatban
további információt dr. Pázmány
Annamária intézményvezető nyújt
a 20/967-6870-es telefonszámon.
További részletek:
a www.szentendreihirek.hu-n

szentendrei közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
köznevelési reFerensi
Feladatok ellátására

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógusi
végzettség,felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások)
A jelentkezéshez csatolni kell: szakmai önéletrajzot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,iskolai és egyéb szakképesítések másolatát, motivációs levelet, nyilatkozatot
arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik
a pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 20.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (2000 Szentendre, Városház
tér 3.)
Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: köznevelési referens.

Pályázattal kapcsolatos további információt dr.
Molnár Ildikó címzetes főjegyző nyújt a 0626/503-365-ös telefonszámon.
szentendrei közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
igazgatási reFerensi
Feladatok ellátására

Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, jogász végzettség vagy főiskolai
szintű igazgatásszervezői szakképzettség,
közigazgatási szakvizsga, közigazgatásban
szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél,
iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy a
benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, előreláthatólag 2015. szeptember 1-ig szól, a próbaidő 6
hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

a pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 13.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: igazgatási referens.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző
nyújt a 26/503-365-ös telefonszámon.
a gondozási központ szentendre
állást hirdet takarító munkakör
betöltésére határozatlan időre
és teljes munkaidőben

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az
intézmény szociális ellátásaiban segédkezik a
technikai dolgozó. Intézményi higiéné biztosítása (takarítás, mosás, vasalás, stb.)
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Motivációs levél és önéletrajz
a pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 27.
További információ: Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezető, (26) 311-964
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Gondozási Központ
Szentendre címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/1202/2013, valamint a munkakör megnevezését:
takarító, illetve személyesen: a Sztaravodai út
2. szám alatt.
szentendre város önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé
a tulajdonában lévő szentendre,
rév utcai, belterületi 1919/2 hrsz-ú
ingatlan területén található
2537 m2 ingatlanrész
teátrum teniszpálya
bérbevételére.

A pályázatokat a hivatal iktatójába
június 24. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I.
emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási
Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/503-377
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Kiállítások

a Ferenczy múzeum programjai
Augusztus 25-ig
MűvészetMalom
Modern és Kortárs Művészeti
Központ, Bogdányi út 32.
budapest art eXpo Friss
Fiatal
Képzőművészek Nemzetközi
Biennáléja

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
művészet és tér
Miro, Chillida, Tapies, Uecker és
kortársaik grafikái
Megtekinthető június 8-tól szeptember 1-jéig

június 14. péntek 17.00
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
testobjektív
A tematikus kiállítás négy szekció
által nyújt bepillantást (fotó, festészet, videó, installáció) a test kortárs reprezentációjába. Kiállító
művészek: Érmezei Lili Zoé, Gőbölyös Luca, Magyar Ádám,
Szász Lilla, Telek Balázs, Czene
Márta, Fehér László, Jovián
György, Verebics Ágnes, Verebics
Katalin, Katarzyna Kozira, Kim
Corbisier, Mátrai Erik, Vincze Ottó,
Vinkler Zsuzsi
Megtekinthető szeptember 1-jéig
június 16. vasárnap 16.00
bemutató tárlatvezetés
a testobjektív című kiállításban. Vezeti: Kopin Katalin
művészettörténész, kurátor
Az ingyenes tárlatvezetésen múzeumi belépőjeggyel lehet részt
venni

június 18. kedd 17.00
Kossuth L. u. 5.
Ferenczy múzeum nyitása
Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10
– 18 óra

június 22. szombat 17.00
Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1.
vajda lajos
emlékkiállítás újranyitása
Nyitva tartás: szerda – vasárnap
10–14 óra

SzEntEndREI pROgRAmmElléklEt
Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos u. 5.
17.00 „Fény és árnyék”.
Alkotó foglalkozás gyerekeknek a
Ferenczy család kiállításához kapcsolódóan. Múzeumpedagógus:
Sulák-Erdőháti Orsolya
Kovács Margit Kerámia Kiállítás
Vastagh György u. 1.
18:00 legendák és balladák – mesés tárlatvezetés Szakács Dagmár
múzeumpedagógussal és Botos
Karolina drámapedagógussal.
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.)
16.00 játék Harmonikaszóra. Kendőkötés, köténykészítés, mángorlás. Vezeti:
Kovácsné Bana Eszter múzeumpedagógus
Pécs, Lakits Villa
Szabadság u. 34.
Hopka károly Festőművész állandó kiállítása
Megtekinthető munkanapokon
10-16 óra között

Előadás

Petőfi Kulturális
és Hagyományőrző
Egyesület,
Stéger köz

június 14. péntek 18.00
piramis a segítő energia
Forrása
Oláh Gábor előadása
június 21. péntek 18.00
rovásjelek és barlangrajzok a pilisben
Benyák Attila előadása

Szentendre Szalon
PMK, Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
június 13. csütörtök 18.00
a molekuláris
diagnosztika
Peták István előadása

Zene

Gyermekprogram

A június 22-i Etűdök Múzeumokra
és Galériákra – Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakája
rendezvényen. Információ:
www.femuz.hu, www.muzej.hu,
www.irányszentendre.hu,

június 21. péntek 20.00
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
scHwartz dávid-koncert
Sztárvendég Malek Andrea
jegyek: www.jegymester.hu

Mozi

p'Art mozi
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár hagyományos
filmeknél: 800 Ft,
nyugdíjas, diák: 700 Ft
Jegyár digitális (2D) filmeknél:
900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft
június 12. szerda
18.00 egy Hölgy párizsban
(94’) (12) főszereplő: Jeanne Moreau
19.35 gyilkos vágyak (100’)
(16)
június 13. csütörtök
17.00 lotte és a Holdkő
titka (75’) (6)
18.30 én és te (96’) (16) Bernardo Bertolucci filmje
nagyanyám köldöke (10’)
(12*) – kísérő film
20.15 tajtékos napok (125’)
(12) 2D, főszerepben Audrey
Tautou

XXVII. évfolyam, 11. szám

június 20. csütörtök
17.00 a legkisebb ugriFüles (90’) (kn)
18.30 ébredés (91’) (16)
21.00 a Hallgatás
szabálya (125’) (12)
Robert Redford filmje
június 21. péntek
17.00 egyesült állatok
(93’) (6)
17.30 családi népdaléneklés - Lázár Enikő közreműködésével
18.35 népzene képzene sorozat (85’) DunaP’Art Filmklub
20.00 a Hallgatás
szabálya (125’) (12) Robert
Redford filmje

június 22. szombat
17.00 zambézia (83’) (6) 2D
18.30 a nagy nap (90’) (16) 2DDiane Keaton és Robert De Niro
20.00 a Hallgatás
szabálya (125’) (12) Robert
Redford filmje

június 14. péntek
17.00 zambézia (83’) (6) 2D
18.30 gyilkos vágyak (100’)
(16)
20.15 tajtékos napok (125’)
(12) 2D, főszerepben Audrey
Tautou
június 15. szombat
17.00 zambézia (83’) (6) 2D
18.30 ébredés (91’) (16)
20.05 Hogyan nevezzelek?
(109’) (12) francia-belga vígjáték
június 16. vasárnap
16.00 a zöld urai (102’) (6)
16.00 török jános karikatúra kiállítása – Buzinkay Géza
megnyitó előadásával
17.45 a nagy gatsby (145’)
(12) főszereplő: Leonardo
DiCaprio
20.15 Hogyan nevezzelek?
(109’) (12) francia-belga vígjáték

június 17. hétfő
18.30 tajtékos napok (125’)
(12) 2D, főszerepben Audrey
Tautou
20.35 Hogyan nevezzelek?
(109’) (12) francia-belga vígjáték

június 18. kedd
18.30 a méHek világa (95’) (6)
2D
20.05 ébredés (91’) (16)
június 19. szerda
18.00 tajtékos napok (125’)
(12) 2D - főszerepben Audrey
Tautou
20.05 kísérleti egerek
vagyunk? (115’) (12)

június 23. vasárnap
17.00 a pingvinkirály (78’) (6)
2D
18.00 vas miklós Filmklub
(kisterem)
18.30 világok arca:
baraka (96’) (kn)
20.10 Hogyan nevezzelek?
(109’) (12) - francia-belga vígjáték

június 24. hétfő
18.00 ébredés (91’) (16)
19.40 a Hallgatás szabálya
(125’) (12) Robert Redford filmje
június 25. kedd
17.30 a pingvinkirály (78’) (6)
2D
18.00 rendHagyó
kalendárium
– Török Katalin várostörténeti
sorozata
19.00 magyarok Hollywoodban i. (52’) – közönségtalálkozóval
20.00 a.c.a.b.-minden zsaru
roHadék (112’) (16)

június 26. szerda
18.30 a.c.a.b.-minden zsaru
roHadék (112’) (16)
20.30 a Hallgatás szabálya
(125’) (12) Robert Redford filmje
június 27. csütörtök

2013. június 14.

18.30 magyarok Hollywoodban ii. (52’)
21.00 szeX az eX után (98’)
(16) kanadai vígjáték

SzEntEndREI pROgRAmmElléklEt

június 28. péntek
17.30 a legkisebb
ugriFüles (90’) (kn)
19.00 magyarok Hollywoodban iii. (60’) – közönségtalálkozóval
20.00 szeX az eX után (98’)
(16) kanadai vígjáték
június 29. szombat
16.45 egyesült állatok
(93’) (6)
18.20 magyarok Hollywoodban iv-v. (97’)
20.00 tHe master (144’) (16)
június 30. vasárnap
17.00 Final cut-Hölgyeim
és uraim (80’) (18*)
18.30 szeX az eX után (98’)
(16) kanadai vígjáték
20.10 én és te (96’) (16) Bernardo Bertolucci filmje
nagyanyám köldöke (10’)
(12*) – kísérő film

július 1. hétfő
18.15 szeX az eX után (98’)
(16) kanadai vígjáték
20.00 tHe master (144’) (16)

július 2. kedd
18.30 ébredés (91’) (16)
20.10 én és te (96’) (16)
Bernardo Bertolucci filmje
nagyanyám köldöke (10’)
(12*) – kísérő film

július 3. szerda
18.00 kísérleti egerek
vagyunk? (115’) (12)
20.00 a.c.a.b.-minden zsaru
roHadék (112’) (16)
július 4. csütörtök
18.00 tHe master (144’) (16)
21:00 nyitott szívvel (87’) (16) főszereplő: Juliette Binoche

július 5. péntek
17.00 kísérleti egerek vagyunk? (115’) (12)
19.00 nyitott szívvel (87’)
(16) – főszereplő: Juliette Binoche
20.30 tHe master (144’) (16)
július 6. szombat
17.00 lotte és a Holdkő
titka (75’) (6)
18.20 Hogyan nevezzelek?
(109’) (12) francia-belga vígjáték
20.30 nyitott szívvel (87’)
(16) főszereplő:
Juliette Binoche

július 7. vasárnap
17.00 a legkisebb ugriFüles (90’) (kn)
18.30 szeX az eX után (98’)
(16)
20.15 nyitott szívvel (87’)
(16) – főszereplő: Juliette Binoche
a p’art mozi 2013. július 8-tól
augusztus 4-ig zárva tart.
A P’Art Mozi
műsora:
http://partmozi.
pioneers.hu/
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Gyerektábor

Castrum - Római Kőtár
Dunakanyar krt. 1.
június 24–28. 8.00–16.00
a korona védelmében nyári múzeumi történelmi
tábor
9-14 éves gyermekek számára
Részvételi díj: 18 000 Ft/fő,
étkezéssel
További információ: Csillag Edina
múzeumpedagógus,
csillag.edina@femuz.hu

VÁROS

Június 18-án nyílik a Ferenczy Múzeum
16
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a múzeum a kossuth lajos utca 5. szám alatti régi pajor-kúria felújított, kibővített épületében nyitja meg kapuit.
az új múzeumépület három állandó kiállításnak, időszakos kiállításoknak, könyvtárnak, múzeumpedagógiai
foglalkoztatónak, a belső udvaron szabadtéri programoknak, a pincerendszerben pedig régészeti kiállításoknak ad
helyet.

SZENTENDREI
TEÁTRUM
ÉS NYÁR 2013
2013. június 14.

június 18. – szeptember 1.

A Ferenczy Múzeum új épületének ünnepélyes
megnyitásával, június 18-án indul az idei programsorozat, amely két színházi bemutatóval és
további izgalmas teátrumi előadásokkal, koncertekkel és gazdag kiállítási programmal várja a
hozzánk látogatókat. A részletes programot keressék a műsorfüzetben. Jegyek kaphatók a
szentendrei Tourinformban és a Jegymester országos hálózatában (www.jegymester.hu)
június 18. kedd, 17:00
a Ferenczy múzeum új épületének
ünnepélyes megnyitása

VÁROS

Július 12. , 13., 19. 20:30, városháza
udvara
robert james waller
a szív Hídjai
Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt,
Szamosi Zsófi, Chován Gábor
Rendező: Novák Eszter
A regény óriási sikert aratott világszerte, melyet
csak fokozott a filmváltozat, Meryl Streep és
Clint Eastwood főszereplésével. Színpadon
eddig csak Párizs közönsége láthatta a történetet, Alain Delon és Mireille Darc alakításával. Az
Orlai Produkció és az Óbudai Társaskör együttműködése révén létrejött szívszorító szenvedélytörténet turnébemutatója Szentendrén lesz.
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus 15. 19:00, dmH udvara
lénárd róbert
skizopolisz – felolvasószínház
Játsszák: Dénes Viktor eh., Lakatos Máté eh.,
Nagypál Gábor, Homonnai Kata, Enyedi Éva,
Horváth Zsuzsa, Nyakó Júlia, Spilák Lajos
Rendező: Rusznyák Gábor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft

július 20. 19:00, városháza udvara
jazz Fesztivál

augusztus 20. 20:00, református
templom kertje
ünnepi koncert
az Új Szentendrei Kamarazenekarral
Belépőjegy: 1500 Ft

július 13. 19:00, dmH udvara
vujicsics együttes koncertje

június 21. 20:00, művészetmalom
scHwartz dávid koncert
sztárvendég: malek andrea
Belépőjegy: 2000 Ft

június 22. szombat, 16:00 – 23:00
szentendrei múzeumok
és galériák éjszakája
Kulturális kalandozás közel 30 helyszínen, több
mint 30 programmal, Szentendre összes kiállítóhelyén, galériákban és számos étteremben.
A programok a múzeumokban váltható
karszalaggal látogathatók, amelyek ára:
1000 Ft és 500 Ft.
június 22. 19:30, Ferenczy múzeum
udvara
sorrentói szerenád – örökzöld dallamok
Itáliából

„Bel canto” áriák, nápolyi dalok, olasz
slágerek Domenico Menini tenor és
Denis Biancucci zongoraművész előadásában
Belépőjegy: 2000 Ft
A koncertre megváltott jegyek felmutatásával a
Múzeumok éjszakája programjainak látogatására jogosító karszalagot kapnak az érdeklődők.
június 27. 19:00, pest megyei könyvtár színházterme
parti nagy lajos
bivaly-szuFlé – tragikomédia
A Nézőművészeti Kft. előadása
Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona
László, Kovács Krisztián, Horváth Lajos Ottó
Rendező: Göttinger Pál
Belépőjegy: 2500 Ft

július 4., 5., 6. 20:30, városháza udvara
a szentendrei teátrum bemutatja:
lőrinczy attila
könnyű préda – zenés vígjáték
Szereplők: Pikali Gerda, Kelemen József, Bezerédi Zoltán, Balikó Tamás, Margitai Ági, Sarkadi
Kiss János, Gonda Kata e.h., Lakatos Máté
e.h., Hajmási Dávid e.h., Piti Emőke e.h.
Rendező: Réthly Attila
Belépőjegy: 3000 Ft

borbély műHely
trio midnigHt
Fábián juli & zooHacker
Belépőjegy: 3500 Ft

július 26., 27, augusztus 2., 3. 20:30,
városháza udvara
a szentendrei teátrum
és az orlai produkció bemutatja:
paul blake
római vakáció - bemutató!
Zenés játék Cole Porter dalaival
Fordította: Zöldi Gergely
Szereplők: Tenki Réka, Fekete Ernő, Szikszai
Rémusz, Hernádi Judit, Cseh Judit, Márton András, Nagy Dániel Viktor
Rendező: Pelsőczy Réka
John Dighton és Dalton Trumbo forgatókönyve
alapján, Cole Porter dalaival, 2012-ben mutatták
be Amerikában a klasszikus Audrey Hepburn –
Gregory Peck film színpadi változatát.
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus 1. 19:00, dmH udvara
tiago rodrigues
egy pár két szólam – felolvasószínház
Játsszák: Csákányi Eszter, Jankovics Péter
Rendező: Kovács D. Dániel
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal
és a szereplőkkel.
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 8. 19:00, dmH udvara
ménes attila
kalambó – felolvasószínház
Játsszák: Danis Lídia, Újvári Zoltán,
Igó Éva, Bezerédi Zoltán, Kolti Helga,
Gáspár Tibor, Pál András
Rendező: Bezerédi Zoltán
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft

augusztus 10. 20:00, városháza udvara
örkény istván: tóték
Az Örkény Színház előadása
Szereplők: Csuja Imre, Pogány Judit, Takács
Nóra Diána, Epres Attila, Ficza István.
Rendező: Mácsai Pál
Belépőjegy: 3000 Ft
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augusztus 16. péntek, 20:30,
művészetmalom udvara
Hymen
Frenák Pál Társulatának táncjátéka
Áttetsző plexi-medence a hófehér tér közepén,
gyönyörű menyasszonyi ruhák és sorsdöntő
kérdések, valamint öt kiváló táncos Frenák Pál
legfrissebb koreográfiájában.
Belépőjegy: 2500 Ft

augusztus 22. csütörtök 19:00,
dmH udvara
székely csaba
bányavíz – felolvasószínház
Játsszák: Kaszás Gergő, Márkus Sándor,
Tóth József, Eke Angéla, Bozó Andrea
R: Csizmadia Tibor
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.
Belépőjegy: 1500 Ft
augusztus 23. 20:30, művészetmalom
udvara
kiscsillag: idáig tudom
a történetet
Belépőjegy: 2500 Ft

augusztus 24. 19:30, városháza udvara
a nyaralás
A Katona József Színház előadása
Carlo Goldoni azonos című darabja alapján írták
a Mohácsi testvérek
Rendező: Mohácsi János

Szereplők: Vajdai Vilmos, Fullajtár Andrea, Rajkai Zoltán, Fekete Ernő, Kocsis Gergely, Elek
Ferenc, Jordán Adél, Pálos Hanna, Tasnádi
Bence, Rezes Judit, Takátsy Péter
A házasság súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!
Belépőjegy: 3000 Ft

augusztus 25. vasárnap, 20:00,
Ferenczy múzeum udvara
katona józsef. bánk bán
Rendező: Alföldi Róbert
A Szentendrei Teátrum különleges bemutatója
Katona Bánk bánja ősbemutatójának
180. évfordulója alkalmából és Gertrudis királyné
halálának 800. évfordulója tiszteletére.
Az előadásra megváltott jegyekkel az előadás
előtt, 19-20 óra között megtekinthető
a Ferenczy Múzeum
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz […]” Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. című
történeti vándorkiállítása.
Belépőjegy: 5000 Ft

kUltÚRA
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2013.

neten – Milbich Tamás grafikus, illusztrátor előadása

június

22.

szombaton 16:00–23:00

Etűdök Múzeumokra
és Galériákra
szentendrei múzeumok és galériák
éjszakája – június 22., 16.00–23.00
új Ferenczy múzeum (Pajor-kúria, Kossuth
Lajos u. 5.)
♫16:00-16:20 a vujicsics tihamér zeneiskola
mini koncertje: Zongorán játszik: Fenyő Csillag,
Németh Sára, felkészítő tanárok: Oláh Ainó, Richter Annamária
♫16:20-16:40 vujicsics tihamér zeneiskola fuvolakamaraegyüttese játszik. Felkészítő tanárok: Herczegh Mária és Lachegyi Imre
♫16:40-17:00 vujicsics tihamér zeneiskola gitáros tanulói játszanak. Kísérő tanár: Knyazoviczki Zoltán
☺17:00 „Fény és árnyék”. alkotó foglalkozás
gyerekeknek a Ferenczy család kiállításához
kapcsolódóan. Múzeumpedagógus: Sulák-Erdőháti Orsolya
۩17:00-17:30 Tárlatot vezet: dr. Bodonyi Emőke
művészettörténész a „művek, művészek szentendrén. a változó arcú szentendre” című kiállításban
۩17:30-18:30 Tárlatot vezet: dr. Basics Beatrix
művészettörténész az „egy aranykor modern
mesterei - a Ferenczy család művészete” című
kiállításban.
۩18:30-19:00 Tárlatot vezet: dr. Bodonyi Emőke
művészettörténész „az alapító nyolcak – a
szentendrei művésztelep születése” című kiállításban
19:00 élő múzeumcafé. Beszélgetés „Egy múzeum újjászületése” címmel
♫19:30 sorrentói szerenád – örökzöld dallamok itáliából „Bel canto” áriák, nápolyi dalok,
olasz slágerek Domenico Menini tenor és Denis
Biancucci zongoraművész előadásában. A Szentendrei Nyár és Teátrum megnyitó koncertje a múzeum udvarán.
barcsay gyűjtemény (Dumtsa Jenő u.10.)
♫17:10-17:30 A Vujicsics Tihamér Zeneiskola
ütős tanszakának mini koncertje: Kísérő tanár
Bártfai Zoltán

kovács margit kerámia kiállítás (Vastagh
György u. 1.)
☺18:00 legendák és balladák – mesés tárlatvezetés Szakács Dagmár múzeumpedagógussal
és Botos Karolina drámapedagógussal.

szentendrei képtár (Fő tér 2-5.)
☺16:00 játék harmonikaszóra. Kendőkötés,
köténykészítés, mángorlás. Vezeti: Kovácsné
Bana Eszter múzeumpedagógus.
۩17:30 Tárlatot vezet Szigetiné dr. Tóth Judit a
megtalált hagyomány – nemzetiségi hagyományok a 21. században című kiállításban
18:30 rendhagyó divatbemutató a Fő téren
19:30 mentés másként… Hagyományőrzés a

kmetty jános kiállítás (Fő tér 21.)
20:00-23:00 A Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjeit vetítjük

vajda lajos emlékkiállítás (Hunyadi u.1.)
۩17:00 a vajda lajos emlékkiállítás megnyitója
♫17:35 a vujicsics tihamér zeneiskola szaxofon kamarazenéje hallható. Németh Anna
szaxofonon, Berta Zalán kürtön játszik. Felkészítő
tanár: Nagy Viktor
18:00 „oly korban éltem én e földön…” –
zenés irodalmi tárlatot vezet Krizbainé Szabó Éva
múzeumi tanácsos

ámos imre – anna margit kiállítás (Bogdányi
u.12.)
♫18:00-18:30: a vujicsics tihamér zeneiskolai mini koncertje. Bagi Boróka fagotton,
Sciueref Kinga gitáron játszik. Felkészítő tanár:
Siposné Varga Edit
22:00 a szív-kamara színház előadja yazmina
reza: művészet című darabját
Yasmina Reza komédiája az utóbbi évek legnagyobb nemzetközi színházi sikere lett: 1994-es
keletkezése és hatalmas párizsi sikere óta vagy
ötven helyen mutatták be Európa-szerte. Megmutatja, hogy a barátságot – vagy a szerelmet –
szinte sose nyilvánvalóan fontos, hanem látszólag mellékes dolgok határozzák meg; megmutatja, hogyan válik egy meggondolatlan mondat
gyújtóanyaggá, hogyan lesz egy semmiségből
nagy ügy; megmutatja, milyen sajátosan ingatagok a hármas kapcsolatok a családban, társaságban, hivatalban, hogyan lehetnek a nők
mindenütt-jelenvalóak egy csupa férfiról szóló darabban; hogy hogyan működik a férfilélek és hogyan kezdődnek a polgárháborúk.
Szereplők: Marc: Miklós Marcell, Serge: Horváth
Csongor, Yvan: Lőrincz Sándor. Közreműködik:
Horváth Klára. Rendező: a Társulat

czóbel múzeum – ilosvai varga istván állandó
kiállítás (Templom tér 1.)
♫18:30 A Vujicsics Tihamér Zeneiskola mini koncertje. Zakar Katalin, a zeneiskola igazgatónője,
Király Teodóra és Orova Csilla játszanak hegedűn.
19:00 csendélet hegedűvel – alkotás Bihon
Győző festővel, amelyhez minden vállalkozó
kedvű látogatónk korhatár nélkül csatlakozhat. Az
egyéni alkotások mellett szeretnénk egy nagy,
közös festményt készíteni meghívott képzőművészek és vendégeink együttműködésével. Az elkészült képet a zene világnapján aukcióra
bocsájtjuk, és a befolyt összeggel a zeneiskolát
támogatjuk.

szentendrei művészetmalom (Bogdányi u. 32.)
۩19:00 Tárlatot vezet: Herpai András művészettörténész a „művészet és tér – nemzetközi
grafikai kiállítás a XX. század második feléből” című kiállításban
۩20:00: Staféta tárlatvezetés a „testobjektív”
című kiállításban. Testtudat és énkép tréning kezdőknek és haladóknak! Rendhagyó tárlatvezetés
keretében művészek: Vinkler Zsuzsi, Vincze Ottó,
valamint a kurátor: Kopin Katalin művészettörténész kalauzolják a látogatót a művek háttérvidékére, bemutatják a műalkotás útját a gondolattól
a megvalósulásig. A szót egymásnak adva személyes impressziók, motivációk és a testről vallott
szubjektív gondolatok is felszínre kerülnek.
♫21:00 mezítlábas zenészek: paris-rio-buenos aires ¡de budapest!
Három zenész Budapesten. Képzeletbeli úti céljuk: Párizs, Rio, Buenos Aires. Három utas Budapesten. Múltjuk Párizs, Rio, Buenos Aires.
Jelenük Budapest.
Mezítlábas Zenészek: Bodrogi Éva – ének, Koltai
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Katalihn – gitár, Bartek Zsolt – klarinét, Bolcsó
Bálint – élő elektronika
22:00 testművészet tréning. Fizikai és mentális
tréning kezdőknek és haladóknak! Vezeti: Fehér
Marianna aerobik sportedző, gerinctréner.
A kiállítótérben végzett rendhagyó testedzés
során a tükörképünk helyett a műalkotásokkal
szembesülünk, és a művészek szemszögéből tekinthetünk az emberi testre. Test és művészet
közvetlen kapcsolatba kerül. Az erő és a relaxáció tökéletes összhangját megvalósító gyakorlatsor fókuszában az ember áll, mint funkcionális
egység.
galériák
۩15:00 PÉTER-PÁL GALÉRIA (Péter-Pál u. 1.)
kiállítás megnyitó lap-top-on címmel.

17:30 MŰVÉSZTELEPI GALÉRIA
(Bogdányi u. 51.)
a múlt emlékei, a jövő lehetőségei. Beszélgetés Balogh László Munkácsy-díjas festőművésszel

۩18:00 ERDÉSZ GALÉRIA (Bercsényi u. 4.)
mednyánszky lászló és csontváry kosztka
tivadar képeiből nyílik kiállítás a mesterekművek-mesterművek című sorozatban. A kiállítást megnyitja: Erdész László galériatulajdonos
♫ 19:00 KUTAS – P’ART GALÉRIA
(Dunakorzó 10.)
örömblúz. Fellépnek: Sipos Mihály és Fenyő Róbert
SZENTENDREI RÉGI MŰVÉSZTELEP
(Bogdányi u. 51.)
17:00-23:00 műhelylátogatás aknay jános
kossuth-díjas képzőművésznél
VÉN KECSKE GALÉRIA (Dumtsa J. u. 15.)
„lélek angyalok” címmel új kiállítás látható.

VAJDA LAJOS STÚDIÓ (Péter-Pál u. 6.)
a magyar parasztság a csillagos ég alatt – egy
tanyasi kovácsműhely emlékére. Kis Tóth Ferenc Munkácsy-díjas festőművész kiállítása.
(Kép)

PALMETTA DESIGN GALÉRIA (Bogdányi u. 14.)
A galéria 23 óráig tart nyitva.
METSZET GALÉRIA (Fő tér 14.)
A galéria 23.00 óráig látogatható.

INNO ART GALÉRIA (Fő tér 20.)
A galériában számos érdekesség várja a látogatókat.

egyéb programok

15:00-22:00 komp – KORTÁRS MŰVÉSZETI
PIAC (Lázár cár tér) (logó)

17:00 galériaséta rappai zsuzsával.
Találkozás a Fő téren, a Szentendrei Képtár előtt

15:00-22:00 SZAMOS MARCIPÁN MÚZEUM
(Dumtsa Jenő u. 14.)
marcipán manufaktúra. A Muzéjszentendre karszalaggal a belépés ingyenes.
19:00 DALMÁT KÁVÉZÓ (Kmetty tér)
pusztaszeri lászló: császárvadászok című
színművét átdolgozta és zenéjét szerezte C. Tóth
János. A zenés, abszurd történelmi játék keresztmetszetét Császármorzsák – szintetizátorral címmel, rendhagyó történelemóra keretében adja elő
a szerző.

2013. június 14.

♫20:30 GŐZHAJÓ KÁVÉZÓ ÉS GALÉRIA
(Gőzhajó u. 3.)
waszlavik „gazember" lászló, a gőzhajó kávézó és galéria épületének egykori lakója, ma
is szívesen tesz látogatást –szinte minden nap
– a kávézóban. Tangóharmonikával kísért népdalaival gyakran fakasztja dalra, perdíti táncra a
kávézó apraja-nagyját

♫20:00-22:00 BÜKKÖS HOTEL**** & SPA
(Bükköspart 16.)
a hotel teraszán jazzes harmonikakoncert.
۩22:00 ADRIA KÁVÉZÓ (Kossuth u. 4.)
szalay andrás művészettörténész retro diaképes vetítése
ÉDENI ÉDESSÉGEK BOLTJA (Dumtsa J. u. 9.)
Nyitva 23.00 óráig
KARÁCSONY MÚZEUM ÉS SZALON
(Bercsényi u. 1.) Nyitva 23.00 óráig
KERÁMIAKIÁLLíTÁS ÉS -VÁSÁR
(Alkotmány u. 2.) Nyitva 23.00 óráig

Információ:
www.femuz.hu, www.muzej.hu,
www.irányszentendre.hu
A rendezvény fő támogatója: Szebeton Zrt.,
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 20. Tel. (26)
310-622, fax (26) 310-994, www.szebeton.hu
Belépő karszalaggal, felnőtteknek 1000 Ft,
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 500 Ft

A Ferenczy Múzeum nyári
programjai
művészeti szabadiskola nyári
művésztelepe

Felnőttek részére
Egy művésztelepi szabad közeg, melyben
mesterségbeli tartalmak és a kreatív tevékenység a legfontosabbak. Biztosítja a jelenleg is aktív, kortárs képzőművészekkel való
személyes szakmai tapasztalatszerzést és a
közös alkotást. Lehetőséget teremt rajzi, festészeti és mintázási technikák megismerésére.

időpont: július 8-14., naponta 10.00-18.00
Helyszín: MűvészetMalom, Bogdányi utca 32.
Részvételi díj: 35 000Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő
Jelentkezési határidő: június 23.
Információ, jelentkezés:
Baksai József festőművész,
06-20-466-4543, bj@baksaijozsef.hu
alkotótelep 7-14 éveseknek
A táboron résztvevő gyerekeknek lehetőségük
nyílik aktív kortárs képzőművészekkel együtt
szabadon, gátlások nélkül alkotni, inspirálóan
motivált közegben. A művésztelep helyszínének adottságait kihasználva, olyan alternatívát tudunk biztosítani az alkotáshoz, mely a
hétköznapokban számukra elérhetetlen.

időpont: július 1-5., naponta 8.00-17.00
Helyszín: MűvészetMalom, Bogdányi utca 32.
Részvételi díj: 30 000 Ft, napi 2 étkezéssel
Minimum létszám: 10 fő
Jelentkezési határidő: június 14.
Információ, jelentkezés:
Tóth Eszter médiaművész,
06-20-403-4678, eszter@omkamra.hu
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A Vajda Lajos-kiállítás újranyitása

Az ideiglenesen, kényszerűségből, a Ferenczy Múzeum épületének 2010-ben
történt visszaadása miatt átrendezett Vajda Múzeum a Ferenczy család művészetének ideiglenes bemutatóhelyévé vált. Az új múzeumépület, a Pajor-kúria
2013 júniusi megnyitásával végre mód nyílik arra, hogy ismét Vajda Lajos életművét láthassa a közönség, egy olyan, mintegy hetvenöt művet bemutató újrarendezett kiállítást, amely méltó módon tárja a közönség elé a festő művészetét,
s emellett méltó módon reprezentálja az ország legnagyobb Vajda-anyagát őrző
Ferenczy Múzeum gyűjteményét.
A múzeumépület emeletén négy teremben Vajda Lajos művei, a pincében a szintén újrarendezett, az Európai Iskola szentendrei művészeit bemutató válogatás
lesz látható június 22-től.
az állandó kiállítás újranyitása június 22-én, szombaton 17 órakor
a Szentendrei Múzeumok és Galériák Éjszakája program keretében.
Cím: Hunyadi u. 1. Nyitva: szerda–vasárnap 10.00 – 14.00

Testobjektív – kiállítás a MűvészetMalomban

Napjainkban a kortárs művészet jellemző tendenciája a test kívülről láttatása, objektív szemlélete, elidegenedett mivoltának hangsúlyozása, a
kíméletlen valóság ábrázolása. A médiaipar ezzel az alkotói felfogással
szemben a testet árucikként kezeli, és a tökéletességét, idealizált képét
helyezi előtérbe, kizárólag a külsőségekre koncentrálva. A kiállításon
bemutatott műveken a társtalan, elmagányosodott ember, a maga lep-

Czene Márta: Cím nélkül 2, 2004.

lezetlen gyengeségeivel, hibáival, lelki defektusaival, testi deformitásaival kerül megörökítésre. A klasszikus művészeti hagyományokkal ellentétben az esendő test kerül
előtérbe, legyen az lecsupaszított vagy ruhába burkolt, magányos vagy társas magányban vegetáló. A kiállításra felkért művészek különböző aspektusból tárgyalják és
elemzik műveiken keresztül az objektív, merész, kendőzetlen testábrázolás témakörét.
A tematikus kiállítás négy szekció által nyújt bepillantást (fotó, festészet, videó, installáció) a test kortárs reprezentációjába.
Fotó: Érmezei Lili Zoé, Gőbölyös Luca, Magyar Ádám, Szász Lilla, Telek Balázs
Festészet: Czene Márta, Fehér László, Jovián György, Verebics Ágnes,
Verebics Katalin,
Video: Katarzyna Kozira, Kim Corbisier, Mátrai Erik
Installáció: Vincze Ottó, Vinkler Zsuzsi

testobjektív
Kiállítás-megnyitó június 14-én, pénteken 17 órakor.
A kiállítás kurátora Kopin Katalin művészettörténész, aki június 16-án, vasárnap 16
órakor bemutató tárlatvezetést tart. A tárlatvezetés ingyenes, múzeumi belépőjeggyel
lehet rajta részt venni. A kiállítás megtekinthető szeptember 1-jéig.
Cím: MűvészetMalom 2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.
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évadzáró zenés est
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június 28-án, pénteken 17 órakor
a volt HEMO épületében
évadzáró zenés estet rendez
az Ezüstfény Együttes.

Fellépnek
Kapi Gábor nótaénekes,
Stieglerné Mazács Zsuzsa operetténekes,
Horváth László humorista,
táncol Tóth Verona.
Közreműködik az Ezüstfény Együttes kórusa
és zenekara.
Utána élőzene, tánc.
Szeretettel várunk mindenkit.
Bejárat a rendőrség felőli hátsó ajtón.

Szeretettel meghívjuk nyugdíjas társainkat
július 6-án, szombaton 15 órára
a Püspökmajor-lakótelepi klubba, ahol

zenés délutánt tartunk

Játszik: Déri György és a Mediterrán együttes
A klub befogadóképessége korlátozott, ezért
kérjük, hogy időben érkezzen!

Villámcsődület a Fő téren

Június 5-én a 60 éves Pest Megyei Könyvtár felhívására megtelt Szentendre Fő tere olvasó diákokkal, városlakókkal, itt dolgozókkal. Szeretsz olvasni? Ha igen: dobj el mindent és olvass! – szólt a 84. Ünnepi Könyvhét alkalmából rendezett akció üzenete, s a
hívó szóra nagyon sokan könyvet ragadtak, hogy közösen ünnepeljék a papírra nyomtatott gondolatok hetét.
kézen fogták őket. A skanzeni látogatásunk alkalmával együtt vettek részt a programokon. A fényképek és az elkészült
videó tanulsága szerint „jó mulatság volt”.
Ezt követően a gyereknap alkalmával
meghívták a kisebbeket az Állatkertbe. A
nagy tömegben kihívás volt megnézni a
sok látnivalót, egyben tartani a társaságot.
Még otthon készített süteményekkel is
megvendégelték a tanulóinkat. A most

Befogadás…

A többiekhez, egy közösséghez tartozni jó.
A mi iskolánk zárt sziget, ahonnan a kitekintés csak akkor lehetséges, ha a külvilág nyitott és befogadó. Ilyen világból jövő
diákok látogatnak meg minket időről időre
a szentendrei Református Gimnáziumból.
Már évek óta betlehemes műsort adnak,
névre szóló, személyes ajándékokat válogatnak a szépen feldíszített cipős dobozokba. Karácsony tájékán egyre több
ember fordít erre időt. Azonban az idén
Kuzma Márta tanárnő vezetésével olyan
nyitott szívű fiatalok adták idejüket, figyelmüket tanítványainknak, akik szó szerint

sorra kerülő Bárczi kupára újra velünk tartanak, a gyerekektől is itt vesznek búcsút a
nyári vakáció előtt.
Sokat adtak eddig is, de a legfőbb érték
számunkra a beszélgetés, a törődés, az
elfogadás. Köszönjük!
A Bárczi Gusztáv Általános Iskola
tanulói és tanárai nevében
Therneszné Magyar Katalin
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Páljános Ervin leányfalui kiállítására
2013. június 14.

páljános ervin Feketén fehéren című kiállítása május 25-én nyílt meg a leányfalu-Ház aba-novák galériájában (móricz zs.
út 124.). az alábbiakban dr. szász istván tas orvos, író megnyitó beszédét közöljük szerkesztett változatban.
Kedves Vendégeink!

Érdekes alkalom ez a mai, hiszen Kováts
Kristóf jóvoltából szeretett településünk ezúttal százszázalékos leányfalui produkcióval szolgál. A leányfalui művész munkáit
egy leányfalui galériában, leányfalui galériás szervezésében, egy leányfalui megnyitójával tárjuk Önök elé. (…) Ugyanakkor
remélem, hogy a közönség egy része
annál távolibb vidékekről érkezett, és viszi
el jó hírét ennek a művésznek s egyben
ennek a 3400 lelkes, lelkes közösségnek.

Páljános Ervin 1959. február 25-én született Budapesten. Tanulmányait a Képző és
Iparművészeti Szakközépiskola után a
Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán Somogyi József és Borsos Miklós irányítása mellett fejezte be 1982-ben. Azóta
nagyszámú egyéni és kollektív kiállításon
vett részt, és munkái megtalálhatók Európa, Amerika és Ázsia több országában.
Több tíz köztéri munkája közül csak megemlíteném a szentendrei II. János Pál
szobrot, Szabó Lőrinc budapesti síremlékét, Molnár Ferenc budapesti mellszobrát,
Petőfi és Vasvári szentendrei szobrait. A
fővárosi és vidéki közgyűjtemények mellett

Páljános Ervin

alkotásai megtalálhatók a Vatikánban is.
Herman Lipót, Neufeld Anna és Pro Urbe
díjas.
Ervin barátomat legutóbb egy számomra
új helyzetben, Erdélyben, Marosvásárhelyen mutattam be. Eleddig negyedszázadon át Leányfaluba invitáltam Erdély
művészeit, ezúttal azonban leányfalui művészt akartam mutatni Erdélyországnak,
bizonyítván, hogy mi sem vagyunk utolsók. Nos, ez igencsak jól sikerült, mert a
kiállítás utóhangjai nagyon jók voltak, s
azóta is újra meg újra emlegetik nekem a
hajdani székely főváros lakói a sokoldalú
leányfalui művészt, kinek munkáit a marosvásárhelyi Bernády házban megcsodálhatták. (…)
De már Marosvásárhelyen elmondhattam,
hogy a falumbéli művészben nem csak barátra leltem, de az is kiderült, hogy Páljános Ervin nagyszülői gyökerei is Erdélybe
vezetnek, s hogy számára Erdély többet
jelent, mint sok más, önhibáján kívül, tájékozatlannak. Aztán beszélgetéseink során
a közös gond és gondolat hullámain és
hullámhosszain eljutott hozzám a nála tapasztalt kép és forma üzenetének háttérinformációja is. Az istenfié. Azé az emberé,
aki merészel olyan bátornak lenni, hogy a
legnagyobb szerénységgel kijelentse: alkotó munkáját valahonnan vezetik. (…)
Nem a szépség vagy a gondolatébresztés
puszta szándéka, a gyönyörködtetés, vagy
ma oly divatos meghökkentés óhaja vezeti. A szolgáló művészt vezető felsőbb
hatalom alázatos eszközeként hozza el
hozzánk AZ ÜZENETET.
(…) A ma itt bemutatkozó művész szobrász, festő és grafikus egyszemélyben. A
kőbe, fémbe, fába vagy az agyagba éppen
úgy lehel lelket, amiképpen az ő lelke is telítve van ezeknek az anyagoknak a tiszteletével. A Teremtő teremtette anyagból
teremti meg az azt alkotó dicsőségét is
magában rejtő alkotást. (…)
Páljános Ervinnek egyre megy, hogy az
anyagból elvesz, ahhoz hozzáad, azt for-

málja, vagy két dimenzióban ábrázolja.
Otthonosan járkál az alkotás világában, s
miközben keze a művész csalhatatlanságával jár el, az eredményben mindenkor
ott van a szív és a szellem lenyomata is.
Elmondhatom róla, hogy munkáit jókedvében alkotta. Érezhető, hogy szereti az alkotó munkát, élvezi a műterem világát és
szeretve tiszteli a kezébe kerülő anyagot,
amely talán éppen ezért, mintha minden
ellenkezés nélkül adná át magát az Alkotó
felülről vezérelt akaratának. Teszi ezt
annak ellenére, hogy a természet, az
anyag tisztelete nem divat manapság. (…)
Páljános Ervin munkáit szemlélve tehát
gazdagabbak leszünk. Gazdagabbak leszünk nem csupán az ő imperatívuszaival,
de egy különös kényszer ébresztette belső
utazással is. Gondolkodni kezdünk. Sok
mindenről, ami fontos, ami nélkülözhetetlen, amit egy durva, vad és őrült világ ki
akar dobni törékeny léghajónkból.
A kiállítás megtekinthető június 22-ig.

Vigasztaló Nyáresti
Kamarazene árvíz után
a leányfalui református templomban
június 15-én, szombaton, 18.30 órakor

érdi tamás
prima primissima-díjas zongoraművész
hangversenye
MŰSOR:
C. Debussy: Boldog sziget
Clair de lune

F. Chopin: Desz Dúr (Esőcsepp)
Prelüd op. 28/15
Asz – Dur Polonaise op. 53

Liszt Ferenc: Funérailles
Velence és Nápoly (Vándorévek II. kötet):
Gondoliera-Canzone-Tarantella
A belépés díjtalan,
adományokat szívesen fogadunk!

Támogatóink:
Leányfalu Önkormányzata, az NKA,
a Nefrit Óra-Ékszer Szentendre,
a Botanika Kft. és a Horváth cukrászda

Következő hangversenyünk
július 13-án szombaton 17 órakor:
Concertino gyermekeknek Balog Józseffel
és Fazekas Gergellyel
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Megnyílt a Bükkös Hotel

M

egnyílt Szentendre első 4 csillagos wellness szállodája, a
Bükkös Hotel. A Bükkös-patak partján álló mediterrán
hangulatú, szép arányú épület terveit Szuromi Imre, a kőborítást Pap Lajos kőfaragó műhelye készítette. A szálloda átadóünnepségén sikertörténetnek nevezte dr. Cseri Miklós, a
Skanzen főigazgatója az új létesítmény létrejöttét. Hiszen építtetője, Hadnagy Attila, aki villamosmérnökként 41 évig erőműveket
épített szerte a világban, 1988-ban határozta el, hogy megvalósítja régi álmát, s panziót épít Szentendrén. A 12 szobás, 3 csillagos panzió hamar népszerű és látogatott lett. Az immáron
háromgenerációs vállalkozásban a gyerekek és az unokák is
részt vesznek már.
Hadnagy Attila azonban nem az az ember, aki sokáig bírja tétlenül, s 2008-ban elhatározta, hogy bővíti és korszerűsíti a panziót.
A magasabb szintű, wellness részleggel bővített szálloda terve
az Új Magyarország Fejlesztési Terven ugyan pályázatot nyert,
de az elnyert pénzt visszavették, s csak később, 2011-ben kerülhetett sor a tervek megvalósítására, amikor az Új Széchenyi Terv
keretében Hadnagyék újra pályázatot nyertek. A 400 millió forintos összberuházással épült Bükkös Hotel ünnepélyes megnyitására május 24-én került sor.
Az új 4 csillagos szálloda már 22 jól felszerelt, kényelmes szobával, tetőterasszal, konferenciateremmel, teremgarázzsal és impozáns wellness részleggel is rendelkezik. Ezzel az új
létesítménnyel Szentendre végre egy színvonalas, a 21. századi

követelményeknek megfelelő hotellel rendelkezik. Szentendrére
ugyanis megfelelő szálláshely hiányában a néhány órás átmenő
turizmus a jellemző. – A Bükkös Hotel felépülésével egy régóta
várt pillanat következett el – mondta dr. Dietz Ferenc, a város polgármestere. A számos érdekes programot kínáló, egyre inkább
kulturális centrummá váló város ezzel a színvonalas hotellel újfajta, hosszan tartó, minőségi turizmus lehetőségét nyerte el.
Rappai Zsuzsa

Szatmáry Kristóf államtitkár átvágja az új létesítmény megnyitását
jelképező szalagot Hadnagy Attila és Hadnagy Levente társaságában

Aranyfakanál a nyerteseknek

Május 25-én, a Szentendrén
első alkalommal megrendezett
Művészet és Mámor Borszalon
program keretében került sor a
„Keresd az Aranyfakanalat!”
gasztronómiai verseny eredményhirdetésére. A versenyen
bármelyik szentendrei étterem indulhatott,
ha vállalta a feltételeket, melynek lényege,
hogy a három fordulóban – advent, farsang
és húsvét – az ünnepi időszaknak és a profiljuknak megfelelően háromfogásos menüt
és hozzá való italt kínál a vendégeknek egységesen, 2890 Ft-ért. Az éttermek a portáljuk fölé sárga-kék, fakanalas logóval
díszített zászlót akasztottak, jelezve, hogy
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részt vesznek a versengésben.
A győztes étterem kiválasztásánál a négytagú szakmai zsűri – Bálint Bence, Gyurasza János, Török István János és Vieland
Ferenc – bár közhelynek hangzik, de valóban nagyon nehéz helyzetben volt. Ezért
úgy döntöttek, hogy nem ítélik meg az első
helyezést, hanem motiváló tényezőként a
mindhárom fordulóban résztvevő hat étterem megkapja a látványos díjat.
A díjak átadásakor dr. Dietz Ferenc polgármester, a verseny fővédnöke elmondta,
hogy méltán lehetünk büszkék városunk
gasztronómiai kultúrájára, amit a verseny
végeredménye is igazol. Hozzátette, hogy
a hagyományteremtő szándékkal megren-

a képen somogyi richárd (barcelona restaurant), pataki lászló (bar centro étterem),
mögötte dózsa krisztián (bar centro étterem), dr. dietz Ferenc polgármester, novák
gábor (művész étterem), mögötte gyurasza jános zsűritag, lehoczky jános, a verseny
koordinátora, mögötte bálint bence zsűritag, török istván jános zsűritag

dezett vetélkedőnek jövőre már csak egy
győztese lesz.
Lehoczky János kovács iparművész,
Szentendre díszpolgára, a verseny ötletadója a kezdeményezés céljáról, koncepciójáról beszélt, illetve megköszönte a városvezetés erkölcsi és anyagi támogatását. Gyurasza János zsűritag pedig az
értékelés szempontjairól, a tapasztalatokról, a döntés nehézségeiről beszélt.
A díjakat – aranyozott fakanál elegáns fa
táblán – Lehoczky János és dr. Dietz Ferenc adták át a nyertes éttermeknek: vagyis a Bar Centro Étterem, a Barcelona
Restaurant & Tapas Bar, az El Mariachi Étterem, a Görög Kancsó Étterem, a Művész
Étterem, a Trattoria Cardinale Étterem és
Pizzéria vezetőinek.
Szakmai különdíjat is átvehetett a fenti hat
étterem, valamint a Kereskedőház és a
Promenade Étterem Török István Jánostól, a 2007-ben Tihanyban alapított
Schmitta Sámuel Magyar Étteremi Kultúráért Egyesület elnökétől, aki elmondta,
hogy a díjazott éttermek a világ bármely
pontján megállnák a helyüket, és javasolta, hogy helyi szinten hozzanak létre
közösen egy szakmai szövetséget, és
több információt nyújtsanak a Szentendrére érkező vendégek részére.
Végül Lehoczky János szervezőmunkáját
és a zsűri tagjainak önzetlen segítségét
oklevéllel köszönte meg a polgármester.
A díjkiosztó után abban mindenki egyetértett, hogy a versenyt folytatni kell, hiszen
ezzel a versengéssel mi, a vendégek, csak
nyerhetünk.
A Borszalon eseményeiről következő számunkban beszámolunk.

Erős közösségek kellenek
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több mint fél évvel ezelőtt, 2012 őszén kezdte meg működését városunkban a szentendrei konzervatív esték klub. az egyik
főszervezőt és társalapítót, petricskó zoltánt kértük meg arra, hogy mutassa be csoportjukat, működésüket, céljaikat.
honlapunk is a www.szeke.hu címen, továbbá egymás számára igyekszünk támogatást nyújtani. Közösségünk egyik
kovásza az is, hogy egymás felé tudunk
fordulni, meg tudjuk szólítani a másikat
gondolatainkkal, kérdéseinkkel.
Jelenleg 125 tagja és 64 külső tagja van a
közösségünknek, és még folyamatosan
bővül a létszám. Érdeklődőket a honlapon
található elérhetőségeken várunk.

n mi volt a célja a szentendrei konzervatív esték klub megalapításának?
A SZEKE Klubot azért indítottuk el, hogy a
konzervatív, nemzeti, keresztény, hagyománytisztelő és értékelvű szentendrei lakosoknak legyen olyan fóruma, ahol mód
nyílik az eszmecserékre, egymás megismerésére, szűkebb és tágabb környezetünk problémáinak megbeszélésére.
Nemcsak fórumot, hanem egy valós közösséget kezdtünk el együtt építgetni
abból az indíttatásból, hogy ez a közösség
hosszú távon is városunk és közös jövőnk
formálásának egyik meghatározó szereplője legyen, és a közösség által képviselt
értékek mentén egyre otthonosabbá váljon Szentendre.

n mindez politikai kötődést is jelent?
Két különböző dolog, hogy valaki egy párttal szimpatizál, esetleg csatlakozik is
hozzá, és az, hogy valaki egy értékelvű közösségben tevékenységet folytat. Nyilván
az általunk képviselt értékrendet nem
mindegyik párt vallja a magáénak, mi viszont nem valamelyik pártot, hanem a
saját értékrendűnket tartjuk magunkénak.
A politika változékony, az értékrend viszont
állandó. A városunkért akarunk tenni, ezért
szervezzük közösségünket, amelyen belül
ezen értékrend zsinórmértéke mellett minden vélemény megfér egymás mellett.

n ebben az esetben viszont felmerül a
kérdés, hogy miként próbál a közösség
befolyást gyakorolni a város jövőjére?
Úgy gondoljuk, hogy erős közösségek nélkül erős városunk sem lehet. Éppen ezért
akarunk erős közösséget felépíteni a
SZEKE Klubon belül, hogy ennek kulturális, szellemi kisugárzása, kapcsolati
rendszere, kérdésfelvetései, javaslatai, továbbá a közösségen belül megfogalmazódó általánosabb és konkrétabb
elképzelések és javaslatok hatni tudjanak
városunk életére és fejlődésére. A város
élete pedig nem csak a mindenkori vezetésén vagy az önkormányzaton múlik, hiszen azon kívül számos cég, intézmény,
közösség van, akiken múlik, hogy milyen
Szentendrén élünk és fogunk élni a jövőben. Hiszünk abban, hogy mindnyájunknak felelőssége van a jövőnket illetően, mi
ezt a felelősséget szeretnénk felvállalni,
hogy összefogjuk ezen értékrendhez tar-

n Hogyan akarják magukat ismertté
tenni a városban?
Feltett szándékunk, hogy időről időre hírt
adjunk közösségünk életéről, munkánkról.
Elsősorban a személyes kapcsolatokban
hiszünk, így legfontosabbnak azt tartjuk,
hogy az egyre bővülő közösségünk tagjai
a saját környezetükben vigyék hírünket és
eredményeinket. A honlapunk, a rendezvényeink, más rendezvényeken való megjelenésünk, s az újságok is módot adnak a
szélesebb nyilvánossággal való kapcsolatfelvételre. Továbbá igyekszünk bevonni
városunk fiatalságát is, akik társadalmunk
gerincét fogják képezni 10-20 év múlva.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó emberek kezébe tudjuk átadni majd a stafétát, ez is a mi felelősségünk.
Petricskó Zoltán

tozó közösség tagjainak energiáit és erejét. Mindenki mást is a felelősségvállalásra
szeretnénk buzdítani.

n Hol tart most a szeke klub, milyen
munkát végeznek?
Eddig már több előadóestet szerveztünk,
vendégeink voltak dr. Hermann Róbert történész, Mocsai Lajos kézilabda kapitány,
dr. Horváth Attila jogtörténész, dr. Fodor
Pál, az MTA főigazgatója, Döbrentei Kornél költő és Petrás Mária népdalénekes,
legutóbb pedig Pesty László médiaszakember. Az előadóesteken kívül kisebb ünnepségeket, elmélkedéseket is tartottunk,
karitatív tevékenységet folytatunk. Nemrég
tartottuk meg a Családi Juniálist, és további szabadtéri és nagyobb rendezvényeket is tervezünk a közeljövőben.
SZEKE Műhely néven elindítottunk egy
gazdasági/irányítási/elemző munkát is,
amely mélyebben, szakmai alapon vizsgál
meg egy-egy városi kérdéskört. Elindult a

n elképzelésük szerint miként fog kinézni a szentendrei konzervatív esték
klub néhány év működés után, mondjuk 2016-ban?
Azt reméljük, hogy egy maradandó közösséget fogunk tudni létrehozni, olyat, amely
tagjai és támogatói révén komoly erőt képvisel, amelyik közösség véleménye ismert
lesz a legtöbb szentendrei számára és,
amely vélemény mérvadóvá tud válni. Továbbá azt szeretnénk, ha közösségünk
tagjai egymásnak és másoknak is segíteni
tudnának céljaik elérésében, ha olyan
anyagi és vállalkozási erőt is össze tudunk
kovácsolni, amely szép és hasznos közösségi ügyeket is fel tud karolni és meg
tud valósítani városunkban mindannyiunk
örömére. Végül egy olyan közösséget látunk lelki szemeink előtt, amelyben mindenki ismer mindenkit, széles társadalmi
kötődéssel rendelkezik, így megvalósítva
azt a meghittséget, családias és inspiráló
légkört a városban, ami régen is jellemezte
Szentendrét.
K.

mIkRObUSzkölcSönzŐ

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu • Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884 • info@mikrobuszcenter.hu
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Dumtsa Korzó júniusban is!

A Dumtsa Korzó május elejétől egyedülálló hangulatot varázsol Szentendre belvárosába, ahol a
látogatók élményeket gyűjthetnek az utca színes
kínálatából, a bútorokból kialakított utcai enteriőrökben üldögélhetnek, beszélgethetnek, régi
barátokkal futhatnak össze, és új ismeretségeket köthetnek. Az idei Dumtsa Korzó a tavalyinál még szélesebb
körű, a maga nemében egyedülálló civil összefogásban valósul
meg a Szentendre és Térsége TDM, helyi civilek és szervezeteket segítségével, akiknek lelkes munkája és ötletei teszik igazán
különlegessé a rendezvényt.

A helyi és környékbeli képző- és iparművészek mellett jelen lesznek a különleges gasztronómiai csemegéket, biotermékeket, süteményeket, fűszereket árusító helyi termelők.
A gyerekeket a gyereksátor állandó foglakozásai mellett izgalmas
programokkal várják, újra felvehetik a kuktasapkákat, vagy táncolni tanulhatnak, a legkisebbek kényelmét pedig a baba-mama
sarok biztosítja.
Az „utcai zenészek” tábora bővül, új fellépőket, változatos műfajokat lehet megismerkedni, és ha bárki tehetséget érez magában,
csak jelentkeznie kell, és bemutatkozási lehetőséget is kaphat.
Júniusi programok
június 14-15-16. Vakáció! Játszunk együtt a Dumtsa Korzón
június 21-22-23. Nyári napforduló ünnepe tánccal és sok tűzzel
június 22. KOMP (Kortárs Művészeti Piac)
június 28-29-30. Duna napok: Halak a Korzón. Bemutatkozik a
Szentendrei-sziget: Szigetmonostor, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer

keresse fel weboldalunkat: www.dumtsakorzo.hu
Aktualitások a Facebook/DumtsaKorzo oldalon találhatóak.
Szentendrén ezen időszak fő beszédtémája, hogy kibírja-e a várható áradást az új mobilgát. A Dumtsa Korzó szervezői úgy döntöttek, hogy a maguk módján készülnek fel a védelemre, egyfajta
hátvédként a gáton szorgoskodóknak. Civilek és hivatásos szakácsok bográcsaikkal, üstjeikkel, grillező rácsukkal, tányérjaikkal
várják az éhes szájakat, legyenek akár az árvízvédelem önkéntesei, segíteni akarók, vagy érdeklődő turisták. A főző-védők között ott lesznek a helyi termelők, a képző- és iparművészek is.

Szeretne kiskertet?

közösségi kert indul a skanzenben

Saját termésű spenót, paradicsom, kakukkfű saját kert nélkül?
Segítünk! Közösségi kertet indít a szentendrei Skanzen a kertészkedni szerető, társaságot kedvelők számára.
A nagyvárosok szívében található üres telkek, lapostetők után
most alkalom nyílik arra, hogy egy nem mindennapi természeti környezetben, tapasztalt kertészek támogatásával műveljék ágyásaikat a kertészkedni vágyók. A szentendrei
Skanzen Dél-Dunántúl tájegységének zádori udvarán családok, baráti társaságok, párok hozhatják létre saját veteményesüket.
A közösségi kertben 10 db 6 nm2-es ágyásokban bárki megtermelheti zöldségeit, gyümölcseit. Hogy kerttulajdonos legyen,
nem kell mást tenni, mint jelentkezni, s leírni, miért is szeretne
kiskertet.
Határidő: 2013. június 17.

Cím: ludmany.borbala@sznm.hu
06 30/ 835 9071
2000 Szentendre, Sztaravodai út
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Kíváncsi általános egészségi állapotára?
Olyan panasza van, amely évek óta kínozza?
Tegyen próbára bennünket!
MORA MR ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ÉS HUMÁN TERMOGRÁFIÁS
dIAGNOSzTIkAI vIzSGÁLAT
Szentendrén, a Veltmed Egészségközpontban!

MORA MR DIAGNOSZTIKA
ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉS KEZELÉSSEL
ALTERNATÍV MEDDŐSÉG KEZELÉS
ALLERGIAVIZSGÁLAT ÉS KEZELÉS
BIOLÓGIAI DAGANAT KEZELÉS – VITAMIN INFÚZIÓK,
HOMEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA
A DAGANATOS BETEGSÉGEK UTÓKEZELÉSBEN,
TELJES VÉR ÉS VIZELETVIZSGÁLAT
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL,
24 ÓRÁN BELÜLI EREDMÉNY – most csak 6000 Ft
Módszereink segítségével garantáljuk
a gyógyszerek nélküli tünetmentes éveket!
Minden vizsgálatunk fájdalommentes, nincs káros sugárzás
és a kezelés természetes gyógymódokkal történik!
Júniusban és júliusban minden vizsgálat
-50%-os kedvezménnyel vehető igénybe!

Bejelentkezés a 06-30-366-2205-ös telefonszámon.
Papp Izabella – természetgyógyász, egészségtanácsadó
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kézilabda

A junior lányok
bajnokok lettek!

Befejeződött az NB I/B kézilabda-bajnokság alapszakasza. A szentendrei junior
lányok az NB I/B nyugati csoportban BAJNOKOK lettek! Az
aranyérmeket Éliás Gábor, a
Magyar Kézilabda Szövetség
versenyigazgatója adta át a játékosoknak a Tököli sportcsarnokban az utolsó meccs után,
ahol a szentendrei lányok 48úszás

Festwochen-SchwimmMeeting
Június 2., St. Pölten (Ausztria)

26 egyesület mintegy 300 versenyzője (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia)
nevezett a tavaszi fesztivál
keretében St. Pöltenben rendezett úszóversenyre. A katasztrofális időjárás azonban
keresztülhúzta mind a szervezők, mind a résztvevők számításait. A 10 fokos hideg, az
erős szél és a szünet nélkül
szakadó eső igen sok csapatot
visszalépésre kényszerített; a
rajthoz állóknak pedig az időjárás viszontagságaival is meg
kellett küzdeniük az ellenfelek
mellett a nyitott medencés versenyen!

23-ra megverték a hazai csapatot.
A csapat tagjai: Beinschróth Attila edző, Rovnyai Mariann
edző, Gróz János vezető edző,
és a játékosok: Vesztergombi
Dalma, Kretz Fruzsina, Tóth
Emese, Gróz Kitti, Zsigmond
Fruzsina, Sütő Sára, Nyisztor
Barbara, Lakatos Rebeka, Friebesz Fanni, Nagy Nikolett,
Tóth Krisztina, Sógor Mónika,
a kapusok: Beinschróth Dóra,
Németh Kamilla, Rácz Lili.
Gratulálunk
a szép eredményhez!

Magyarországot, Szentendre
városát a 14 fős versenyzői
gárdával Tóth István egyesületi
elnök vezetésével a Kossuth
SE képviselte. Úszóink az
éremtáblázat előkelő 4. helyezését érték el, 9 arany-, 8
ezüst-, 8 bronzéremmel!
Legeredményesebb versenyzőnk: SZABÓ Teodóra 3 arany,
1 ezüst-,1 bronzéremmel!
évzárás
a body-Hollyban

A Body-Holly Torna és Dance
Club szeretettel meghív minden érdeklődőt a június 16-án,
vasárnap 17 órakor kezdődő
évzáró gálájára a Pest Megyei
Könyvtár színháztermébe (Pátriárka u. 7.). A belépés ingyenes!

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS, MINISZERVIZ
Bíró Zoltán

Szentendre, Szentlászlói út 153/A., az izbégi focipályával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-30-461-4658.

25
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adásvétel

Bélyeget, képeslapot, könyvet, fotót,
plakátot és egyéb dísztárgyakat vásárolok. Hétvégén is. Tel. (26) 385-387.

XIV. Lajos korabeli ülőgarnitúra
eladó. Tel. 06-70-236-5103.

6 m hosszú túrakenu, jól pakolható,
családi, újszerű állapotban 70 ezer
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
állást kínál

A Duna House szentendrei csapatába új kollégát keresünk. Tel. 06-30619-3653, email:
jablonszky.bea@dh.hu.
Szentendrei étterembe kézilányt és
pultosokat keresünk. Tel. 06-20-5828847.

Keresek zárt dobozos autóval rendelkező sofőrt futár munkára. Tel. 06-20934-5537.
egészség

Pedikűr-körömgomba- és bőrgombakezelés, tanácsadás. Tel. 06-30-9496456.
Elindult pszichológiai magánrendelésem; szeretettel várom! Segítő kapcsolat krízisben, terhelt
életszakaszban, családi, gyermeknevelési problémák esetén.
www.docszentendre.hu. Balázs
Boglárka, klinikai szakpszichológus, 06-20-393-3113.

Masszázskezelések! Várom gyógyulni és pihenésre vágyó vendégeimet. Vállalok gyógy-, svéd-,
fogyasztó-, frissítő-, relax- és nyirokmasszázst is. Ár: 3000 Ft/óra. Tel.
06-20-288-5868.
ezotéria

Tisztánlátó szeretettel várja! Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30605-7199.
kiadó lakás

Garzonlakás kiadó. Tel. 06-30-6621266.

Szentendrén egyszobás lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-6456.

A Püspökmajor-lakótelepen lakás
kiadó: kétszobás, földszinti. Ár: 45
ezer Ft/hó + rezsi, 1 havi kaucióval.
Tel. 06-30-951-3787.
Kiadó ház Leányfalun: háromszobás, kétszintes. Ár: 70 ezer Ft/hó.
tel. 06-30-299-0376.

A Füzesparkban 50 nm-es, 2 szoba,
nappali, galéria, egyedi fűtésű lakás
kiadó. Tel. 06-20-934-5539.

Szentendrén kertesházi kis lakás
kiadó max. 2 főnek. Tel. 06-70-3348425.

lakás, ingatlan

ApRÓk

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Tel. 06-30-605-7199.

57 nm-es, 2 szobás I. emeleti lakás
tulajdonostól eladó csúsztatott zsalus
társasházban, Szentendrén. Tel. 0670-604-4882.
Szentendre belvárosában, a postától
100 méterre a Fürdő utcában új
építésű, 3 lakásos társasházban

85 nm-es, 4 szobás teraszos lakás
kertrésszel eladó. Ár: 32 millió Ft. Tel.
06-20-354-9025.
Eladó 100 nm-es családi ház Izbégen, a Pásztor utcában. 3 háló, nappali, fürdő, 16 nm-es száraz pince, 2
autónak parkoló a telken belül. Irányár: 21,9 millió Ft. Tel. 06-20-8493614.
Szentendrén, a Szélkerék utcában
2009-ben épült egyszintes, 110 nmes, kétgenerációs családi ház eladó.

régiség

GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, képeslap,
pénz, plakett. jelvény, katonai, keleti
stb.) vásárol magángyűjtő. Pál István.
Tel. 06-20-947-3928.
sport

Jóga a V-8-ban szerdánként 18 és 19.30
között. Erősítő és lazítógyakorlatok, koncentrációnövelés,
relaxáció. Tel. (26)
300-409, email:
tyaag@satyananda.hu. www.satyananda.hu
szolgáltatás

Minőségi kertek-, öntözőrendszerek
tervezése, kivitelezése és fenntartása
megbízható szakembertől. Meglévő
kertek rendbetétele, átalakítása, illetve minden, ami kert. www.akerteszek.hu, Szőcs Miklós,
06-20-374-9442.
SZÜLETÉSNAPI ZSÚR? Isten éltessen! Élő zenés, bábos vidám előadással készülök az összesereglett
gyerekekkel való meseországi kirándulásra. Tel. 06-70-527-3879, email:
cserip72@gmail.com.
Kertgondozást vállalok. Tel. 0670-548-5519.

Irányár: 37 millió Ft. Tel. 06-20-3549025.

Eladó 120 nm-es, új építésű családi
ház csendes helyen. HÉV, busz 5
perc sétára. 3 háló + nappali + 2
fürdő. Irányár: 27,9 millió Ft. Tel. 0620-849-3614.

Eladó 34 nm, összkomfortos, kerthez
csatlakozó lakás a Vasvári-lakótelepen, földszinten. Tel. (26) 312-826.

Natura 2000 területén lévő 4 db erdőrészlet osztatlan közös tulajdonban
eladó. Tel. 06-30-457-5272.

Szentendrén csendes, jó levegőjű
zsákutcában önálló, tehermentes,
1987-ben épült családi ház sürgősen
eladó. 540 nm telek, 114 nm lakótér,
33 nm szuterén. Irányár: 24 400 000
Ft. Tel. 06-20-325-3878.

oktatás

ANGOL nyelvtanfolyamok, magánórák, nyelvvizsgára való felkészítés
(EURO, TELC, Cambridge, ECL stb.,
Business English), a szentendrei
HÉV-végállomás mellett, vagy az Ön
otthonában. Dinamikus, de türelmes,
magyar és nemzetközi referenciákkal
bíró tanárral. Tel. 06-70-527-3879,
email: cserip72@gmail.com.

Matematikából és fizikából javító
(érettségi) vizsgára korrepetálást, középiskolába felvett nyolcadikosoknak
szintrehozó felkészítést vállalok. Tel.:
06-30-855-3543.
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Parkettás. Tel. (26) 320-861, 06-30928-8247.

Elromlott? Ami elromlott az Ön otthonában, én megjavítom. Víz, villany,
csatorna, háztartási gép, zár, ajtó,
ablak, festés, mázolás, burkolás.
Szentendre és környéke. Hétvégén
is. Tel. 06-30-944-8677.

Műköröm, manikűr-pedikűr. Tel. 0630-949-6456.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.

Asztalos munkát vállal. Fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Költöztetés! Tel. 06-30-966-4305.

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Manikűr, thai talp- és lábmasszázs referenciával. Tel. 0620-514-3323.

üdülés

Hévízen, a centrumban apartman 2-3
fő részére (5000 Ft/éj) kiadó. Tel. 0620-494-2550, hevizi-apartman.hu.

üzlet

Dohányboltnak is kiadó 40 nm-es,
komfortos helyiség kitűnő helyen, a
főút mellett, parkolóval és nagy reklámfelülettel. Ár: 80 ezer Ft/hó. Tel.
06-30-299-0376.
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VILLANTÓ
HORGÁSZBOLT
Vasúti villasor 7.
Nyitva:
H: 12-18, K-P: 10-18, Sz: 8-12

Csalik, etetőanyagok,
felszerelések!
villanto@outlook.com

AUTÓSZERVíZ
SZENTENDRE

SZTRAKA Kft.
2000 Szentendre, Sztaravodai út 110.

Tel: 06-30 961-7789
Sztraka Bálint

Építkezéshez minden egy helyen,
kedvező árakon, megegyezés szerint!

• bobcat, árokásó, beton törőfej, kanál
• konténeres szállítás
1 m³ – 8 m³ rendelhető
• szállítás: darus, ponyvás, billencs
teherautóval, kisteherautóval
az ország egész területén!
• építőanyag, ömlesztett áru, akció egész
évben!

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 9-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat – szombaton is –
megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• autómosás

ÁRAdÁS
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FOTÓ: TOKODI GÁBOR
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Csordultig a Duna medre. A belvárost megvédte az új mobilfal. A VSZ Zrt. telepén lelkes önkéntesek és szakemberek munkájával 2500 köbméter homok került a mintegy 220 000 homokzsákba. A városban 11 helyre telepítettek szivattyúkat.

Orbán Viktor miniszterelnök kétszer is ellátogatott
Szentendrére a tetőzés közeli napokban.

Dr. Dietz Ferenc polgármester június 9-én, vasárnap a Görög
Kancsónál várta a városlakókat, hogy tájékoztassa őket a
munkákról. Aki eljött, egy kávéra a vendége volt.
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